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Stabler med rotator
Stabler med rotator. Vår rotator med sidevippgafler gjør det
lett å transportere, stable, vippe og tømme gitterbur eller
kasser, f.eks. Vemag vogner. Kan roteres 180˚, så den
tømmes fullstendig. Også ypperlig for ergonomisk å nå inn-
holdet uten at brukeren må strekke seg og belaste ryggen.

Se flere 
av våre 

Expresso-
traller her!

Alu. Sekketralle
Sekketralle i aluminium. Bredere hjulgang 
gir også bedre stabilitet. Kraftige lufthjul 
med kulelager og stålfelger. Lav egenvekt. 

Kapasitet: 200 kg.

Expressotrallen
Expressotralle standard

i aluminium. Høyde 1300mm. 
Trappe-skinner og lufthjul. 

Belastning 300 kg. 
Flere brettstørrelser

VEMAG vogn
Standard overflate i rustfri utførelse.  2mm plate 
i vegg og 5mm plate i bunn, 4 nylon hjul med tilt for enkel
manøvrering. 200 liter med kapasitet 250 kg +/- 40 kg. 
Ihht norm DIN 9797 Dimensjon: 680 x 690 x 700mm 
Leveres også i 120 og 300 liter på forespørsel.
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Originalen
Japansk
kvalitet!
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610 x 410 mm75 mm nylonhjul

Trillebrett / palletter
Trallefabrikkens trillebrett og palletter av aluminum. Kan
leveres med nylonhjul eller hjul med termoplastbane. 
Vi kan også tilby rustfrie hjul. Kan produseres på spesialmål -
be om pris!

Expresso skyvetralle 
i aluminium
Robuste og svært lettkjørte traller. Egner
seg spesielt godt for næringsmiddel-
industrien. 2 svingbare og 2 faste 
elastikkhjul.

Svertefrie hjul. Stillegående med kulelager. Sklisikker overflate.
Fenderlister for beskyttelse av dører og vegger. 
Kapasitet: 150 kg og 300 kg.

Sammenleggbar skyvetralle

610 x 410 mm

100 mm termoplasthjul

Plastpalletter
Pallettene er fullstøpt ABS pla-
stramme. Kan leveres i flere
farger. Belastning 250kg. Alle
monteringsdeler er i rustfritt stål.

Pulverlakkert. 2 svingbare
med brems og 2 faste hjul.
Grå svertefrie hjul med 
kulelager. 

Artikkelnr. Dimensjon LasteflateBelastning
mm mm kg

L B H L B

sw-500.401 1040 500 966 850 452 400

sw-600.401 1190 600 1006 1000 552 500 

sw-700.401 1190 700 1006 1000 652 500 

sw-800.401 1390 800 1006 1200 752 500 

Skyvetralle
med vegger

Artikkelnr. Dimensjon LasteflateBelastning Priser
mm mm kg

L B H L B
sw-500.100 975 500 966 880 500 400 1 790,-
sw-600.100 1125 600 1006 1030 600 500 1 860,-
sw-700.100 1125 700 1006 1030 700 500 1 890,-
sw-800.100 1325 800 1006 1230 800 500 2 080,-

Solide skyvetraller med gitter.
Pulverlakkert. 2 svingbare med
brems og 2 faste hjul. Grå
svertefrie hjul med kulelager.

Skyvetralle
med gavl

Tilleggsutstyr
Tilleggspris pr . tralle.
Kan leveres med
230 mm lufthjul Sentralbrems som

låser begge hjul. 
Skriveplate A4Art. nr. rsa-230.003 Art. nr. rsa-200.500



www.trallefabrikken.no4

Modulbygde løftevogner gir muligheter for     

Løftevogner i rustfritt stål IP66
Trallefabrikkens rustfrie løftevogner egner seg spesielt godt i næringsmiddelproduksjon, farmasøytisk in-
dustri og andre krevende miljøer. Løftevognene er IP66 godkjente. Våre løftevogner er utviklet med tanke
på bruk i trange områder og lette håndteringen av tunge ting. Kan leveres med mange forskjellige verktøy
for løft av kasser, ruller og tømme boller/kar etc. Vi lager spesialverktøy tilpasset det du løfter.

Vi leverer løsninger med kapasitet opp til 300kg.

Løftevognens bredde og løftehøyde kan tilpasses den enkelte. Alle deler er elektropolert for å sikre lett
rengjøring.

Ta kontakt for en uforpliktende prat for å se hva vi kan gjøre for å eliminere farlige løft og bidra til et sik-
rere og bedre arbeidsmiljø hos dere!

INOX 90 INOX 200

RUSTFRITT
RUSTFRITT

Storkjøkken • Farmasi • Industri • Lager • Osv
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     spesialtilpassinger akkurat til ditt behov»

300P 130P

Verktøy for filmrull bytte

Den fleksible løsningen for hyppige løft av gods inntil 225 kg. Lager og materiell er i stadig beveg-
else. Det betyr at de ansatte belastes gjennom bøying, løfting og bæring. Ved hjelp av Pronomic
løfte-vogner kan arbeidet utføres både lettere, raskere og sikrere. Moduloppbygningen av
løftevognen gjør oss svært fleksible med å tilpasse de til den enkeltes behov. Ta kontakt for ett ufor-
pliktende tilbud og hverdagen din kan bli mer effektiv og sikrere.
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Panther jekketraller –
stillegående og ergonomiske.
Den optimale jekketrallen for
brukeren. Ergonomisk håndtak
sikrer ett godt grep ved
håndtering av selv meget
tunge paller. Panther er
støydempet og har optimale
kjøre og manøvreringsegen-
skaper selv på de trangeste
plassene. 

Skånsom overfor omgivelsene
på grunn av det moderne
designet med avrundede
hjørner.

Høy kvalitet og brukervenn-
lighet sikres gjennom et ut-
videt testprogram og
samarbeide med eksperter
innen helse, miljø og
sikkerhet.

Logidock – 
Sjåførens beste venn.
Logidock parkeringskloss for
jekketralle. Jekketrallen står
parkert trygt under kjøring.
Mål:
Innvendig: 200 Ømm
Utvendig: 350 Ømm

Art. nr. LT2350

Vi tilbyr også kundetilpassede 
løsninger. Spør etter mer infor-
masjon.

Panther jekketralle

LT2581PS
LT2581PB
LT2581GS
LT2581GB
LT2581VS
LT2581VB
LT2581PS1
LT2581PB1
LT2581L1
LT2582L2
LT2581L3

Best. 
nr.

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Kapasitet
kg

Enkel polyurethan
Boggi polyurethan
Enkel Polyurethan
Boggi polyurethan

Enkel vulkolan
Boggi vulkolan

Enkel polyurethan
Boggi polyurethan
Boggi polyurethan
Boggi Polyurethan
Boggi polyurethan

Gaffelhjul
type

Polyurethan
Polyurethan

Gummi
Gummi
Vulkolan
Vulkolan

Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan
Polyurethan

Styrehjul
type

 915, 970, 1140
 915, 970, 1140
 915, 970, 1140
 915, 970, 1140
 970, 970, 1140
 915, 970, 1140

810
810

1520
1800
2000

Gaffellengde
mm

Panther Jekketraller 

Panther Jekketraller lange

Kan også leveres i lengdene: 600, 810mm.
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En helt spesiell jekketralle med elastikk gummihjul både på styrehjul og gaffelhjul. I til-
legg til at den er lydløs og skåner gulv og fliser er den fantastisk på grus og snø.
Gummhjulene gjør at du ”flyter” på grusen og setter deg ikke fast som ved vanlig harde
hjul. Snø kleber seg heller ikke til hjulene.

     Type                          Kapasitet                    Gaffelhjul                   Styrehjul            Gaffellengde       Vekt            Best.                  Pris
                                           kg                            type                          type                      mm               kg               nr                     kr

  JOB lakkert                    2500                Boggi polyurethan          Polyurethan               1150             70           13000             2.490,-
  JOB lakkert                    3000                Boggi polyurethan          Polyurethan               1150             85           13007             3.280,-
  JOB lakkert                    2500                Boggi polyurethan          Polyurethan                900              59           13011             2.990,-     

Art. nr. 13000

Panther Silent

Jekketralle
Vår rimlige jekkektralle med god kapasitet, leveres med
polyuretan-bane og dobble gaffeljul. Gaffellengde 1150 mm.

Art. nr. LT20811140GSRGTRVH
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Rustfri høytløfter er spesielt utviklet for
fiske-, slakte- og legemiddelindustrien. I
virksomheter hvor det stilles høye krav til
hygiene, miljø og grundig rengjøring.

Høytløfter rustfri
Elektrisk og manuell.

Semirustfri 
elektrisk stabler
• Lukkede gafler
• Ergonomisk
• Optimal sikkerhet
• Enkle betjeningsknapper
• Slagfast sikkerhetsskjerm
• Manuell transport

Rustfri og semirustfri 
– der hygiene er i fokus

Vårt rustfrie program er utviklet i
samarbeid med næringsmiddel in-
dustrien der det stilles store krav til
hygiene og hvor det må tåle et hardt
og agressivt miljø, samt grundige og
gjentatte rengjøringer. Dette redu-
serer faren for bakteriangrep.
Produktene har lang levetid, og er
rimlige i forhold til vedlikeholds-
kostnader.

Lukkede gafler hindrer sprut på
pallen. Spesialdesignet for enkel ren-
gjøring og gjennomspyling.

Høytløftere har i flere år blitt brukt i mange ulike typer produksjons-
og distribusjonsvirksomheter. Den er unik til pålessing og avlessing
av lette produkter fra paller ettersom den kan justeres til riktig
ergonomisk arbeidshøyde ved å heve eller senke lasten.

Ved å investere i en høytløfter, økes effektiviteten og operatørens
arbeidsmiljø blir bedre. Den semi rustfrie høytløfteren har chassis,
trekkstang, aksler, lagre, pinner, stempler og skruer i rustfritt stål.
Løftesylinderen er spraymetallisert. Saksebena og batterikassen er
varme-galvaniserte. 

Høytløfter semi rustfri
Elektrisk og manuell.

Vi tilbyr to forskjellige høytløftere med en
kapasitet på 1000 kg: Manuelt løft med
hurtigvirkende løftefunksjon som fungerer
med last under 100 kg. Den elektriske
høytløfteren er en god løsning for arbeid
med mange løft i løpet av arbeidsdagen.
Begge modellene senker lasten langsomt
eller raskt med et enkelt grep på senke-
håndtaket, og senkeventilen sørger for en
trinnløs, variabel senkehastighet.

Kapasitet kg 1000
Gaffelhjul type Boggi polyurethan
Gaffellengde mm 1140
Styrehjul type Polyurethan
Løftehøyde mm 800

Rustfri høytløfter
Elektrisk og manuell.

RUSTFRITT
RUSTFRITT

RUSTFRITT
RUSTFRITT

RUSTFRITT
RUSTFRITT

RUSTFRITT
RUSTFRITT



www.trallefabrikken.no 9

Alle Trallefabrikkens RF+ rustfrie jekketraller
og høytløftere har gaffelchassi som er
produsert i syrefast stål med etterfølgende
el-polering. Dette gir en ekstra sterk overflate
og sikrer at stålets korrosjonsmessige egen-
skaper bevares etter sveising. Samtidig
sikres optimal rengjøringsvennlighet og mot-
standsdyktighet mot vaskemidler som
inneholder klorider.

Alle trallene har rustfrie lager i hjulene. Alle
akslinger er i rustfritt stål og svinglager er
alltid rustfritt. 

NorLøft – delvis rustfrie eller galvaniserte jekke-
traller er utviklet for bransjer med høye krav til
hygiene. 

På delvis rustfrie jekketraller er gaflene, trekk-
håndtaket, akslene, sving- og hjullager, boltene og
stiftene i rustfritt stål, mens enkelte deler er
varmegalvaniserte. 

På galvaniserte jekketraller er rammene og trekk-
håndtaket galvanisert, mens akslene, sving-,
hjullager, og pinnene er i rustfritt stål.

Dette gjør at jekketrallene tåler de fleste kjemikalier,
samt fuktighet og rengjøringsmidler. 

Rustfrie og galvaniserte modeller har i likhet med
lakkerte modeller, et enkelt og driftssikkert hyd-
raulisk system med en innebygd ventil for auto-
matisk nøytral stilling.

Semi rustfri jekketralle
- Delvis rustfri eller galvanisert

RUSTFRITT
RUSTFRITT

RUSTFRITT
RUSTFRITT

Vår rimeligste rustfrie jekketralle. Passer
utmerket i mindre aggresive miljøer, der
kravet til renhold ikke er like strenge.

Rustfri jekketralle, 
økonomi

RUSTFRITT
RUSTFRITT

Jekketralle, 
galvanisert

Rustfri jekketralle, RF+

Best

God

Bedre
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Kommer
flatpakket!

Enkle småvarereoler av høy kvalitet. 
Reolen er helt bolteløs.

Lett å montere uten bolter. Fleksibelt reolsystem for lager, verksted, kontor, showrom, kjeller etc. Ferdigpakkede sett
grunnseksjoner og påbygningsseksjoner (ready-pack). Hyllene er forberedt for skilledelere med spor på 50mm.

Hyllene kan monteres pr 25mm i høyden. Kapasitet: 150 kg. pr. hylle, gjevnt fordelt. Belastning må være jevnt for-
delt på hyllene. Dybde 400 mm - som på bildet. Kan også leveres i dybde 300, 500, 600 mm. Høyde 2000 mm.

NorLøft – jekketralle med vekt, har samme standard gaffeldimensjoner, som en standard jekke-
tralle uten vekt. Det finnes altså ingen begrensninger for normal bruk av jekketrallen.

NorLøft sin jekketralle med vekt er konstruert, ikke bare for å være en vekt, men tåler også å
bli brukt som en jekketralle. Displayet er beskyttet av et kraftig hus i stål og den tåler å bli lagt
på siden. Alle komponentene i trallen ar av høyeste kvalitet og den kan brukes til hel- og halv-
paller, samt kvartpaller. 

Jekketrallen viser et nøyaktig vektresultat med fire innebygde veieceller.  Nøyaktigheten er
0,1 % av den veide vekten. Vekten er solid og sikker grunnet den avanserte mekaniske utfør-
elsen og elektronikkens høye kvalitet. Indikatoren viser brutto- og nettovekten. Funksjoner som
multi-intervall, stykktelling og RS232-utgang er standard. 

Solid og robust jekketralle med vekt

Høykvalitet!
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2-sidig rustfritt skjærebord
Overflatebehandlet for enkel renhold.
Justerbare bein, leveres enten helsveist eller
flatpakket. Underhylle fås som hel plate eller
sprinkel. Leveres i flere dimensjoner.

Rustfri bordtralle
Leveres helsveist og med forsterket ben.
2 faste og 2 svingbare hjul med brems.

Rustfritt arbeidsbord 
med skuff og hylle
Levers helsveist med justerbare bein. Skuff på høyre eller
venstre side. Ingen bordkant. Leveres med 1 eller 2 skuffer.

Mål
2000 x 1000 x 900 
2000 x 1200 x 900
2400 x 1000 x 900
2400 x 1200 x 900
2700 x 1000 x 900
2700 x 1200 x 900
3000 x 1000 x 900
3000 x 1200 x 900

Mål
1200 x 700 x 850 
1400 x 700 x 850 
1600 x 700 x 850 
1800 x 700 x 850 
2000 x 700 x 850 

Mål
680x 680 x 850 
850x 850 x 850 

Rustfri sekkestativ
Enkelt eller dobbelt sekkestativ med opphøyet
kant for å unngå søl

RUSTFRITT
RUSTFRITT

Alternativ
rist!



www.trallefabrikken.no12

Leveres helsveist, skrånende tak. Lås sylinder med
nøkkel. Justerbare ben.
4 hyller og oppheng for klær. Leveres også med annen
innredning.
Mål: 500 x 500 x 1950/2100mm

Rustfrie garderobe-skap 
2 dørs

Leveres helsveist, skrånende tak. Lås sylinder med
nøkkel. Justerbare ben. Topp og bunn hylle samt opp-
heng for klær.  Ventilerte hull i dører og gulv.
Mål: 500 x 500 x 1950/2100mm

Rustfrie garderobeskap 1 dør

Garderobeskapene kan leveres 
i andre dimensjoner.
Begge modellene kommer også
med 3 og 4 dører.

Garderobebenk

Garderobe benk med flere skap, solid, justerbar
høyde på beina, en bærestang med kleskroker, skap,
plastsete og en skohylle

RUSTFRITT
RUSTFRITT

RUSTFRITT
RUSTFRITT

RUSTFRITT
RUSTFRITT



www.trallefabrikken.no 13

Småvarereoler i rustfritt
eller aluminium
Helsveist eller flatpakket. 
Overflatebehandlet for enkelt vedlikehold
Leveres i mange dimensjoner:

Lager reol for 
Euro containere
Leveres helsveist, 500mm 
mellom hyllene, hyllekant 
i front.
Mål:
1340 x 620 x 1430mm
1760 x 620 x 1430mm

Transporttralle for 
euro containere
Passer for plast kasser 
400 x 600mm. 
6 stk nylon hjul med ned-
senket hjul på midten, for
enklere svingefunksjon.

Mål: 410 x 655

Transporttralle 
med håndtak
Passer for plast kasser 
400 x 600mm. 
6 stk nylon hjul med ned-
senket hjul på midten.
Mål: 405 x 605

Rustfri skyvetralle
Liten kant på lasteflate. Mulighet 
for å legge ned skyvehåndtak
2 faste og 2 svingbare hjul. 
Lastekapasitet: 300 kg.
Mål:: 595 x 875 x 850mm

RUSTFRITT
RUSTFRITT
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Røyketralle i 
rustfri utførelse
Helsveist med 4 hjul –
2 faste og 2 svingbare 
med brems.
Kapasitet: 64 røykepinner.
Mål: 710 x 850 x 1900mm

Røyketralle i 
rustfri utførelse
Helsveist, 6 nylon hjul med
nedsenket hjul på midten for
enkel manøvrering
2 sett med holdere for
røykepinner (1000mm) eller
kasser (920 x 948mm)
Mål:
1021 x 985 x 1970mm

Industri skotørker 
i rustfri utførelse
Justerbare bein.
Bakteridrepende infrarødt lys
Leveres med timer funksjon.
Mulighet for forhåndspro-
gramering (20 stk)
Bl.a. på time/dager, temperatur.
Anbefalt tørke tid er 4 timer.

Mål:
10 par 700 x 500 x 2000
20 par 1200 x 500 x 2000
20 par 700 x 800 x 2000
40 par 12 x 800 x 2000

Skostativ i rustfri
utførelse
Helsveist med justerbare bein.
Mål:
10 par    800 x 360 x 1800
20 par  1350 x 550 x 2100
20 par    600 x 600 x 1800
40 par  1350 x 900 x 2100

Førstehjelp skap 
i rustfri utførelse
Leveres med 2 hyller
Mål:
300 x 250 x 400mm
500 x 250 x 400mm

RUSTFRITT
RUSTFRITT
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Rustfrie hjul
Stort utvalg av rustfrie hjul. 

Ta kontakt for tilbud. 
Vi lagerfører mange modeller.

Trallefabrikken har ett stort utvalg av hjul
og trinser. Vi har kort leveringstid på ruller,

hjul og drivhjul til jekketraller, sniler og
stablere for de fleste kjente modeller som

Jungheinrich, BT, Atlet, Still, Linde etc. 
Ta kontakt!

Be omkatalog!

Avbildet versjon kommer i:
650 x 470 x 1460mm
810 x 595 x |460mm

RUSTFRITT
RUSTFRITTFor brett

Vi har ulike traller for brett. Avbildet versjon er
for 6  brett.
Hyllene leveres med «ende» stopp. 4 sving-
bare hjul med brems på 1 hjul.
Hjulene leveres med gummibane som er mer
skånsomt for omgivelsene.
Avstand mellom hyllene: 200mm

Gastronorm 
traller i rustfri 
utførelse
25 x 25mm ramme profil.
18 hyller med «ende» stopp.
4 svingbare gummi hjul med
brems på 1 hjul. Gummihjul
reduserer støy betraktelig i
forhold til nylon hjul og
kommer lettere over små
hindringer.
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Rustfrie trillebord
Rustfrie trillebord. Bordene er laget i rustfritt stål (18/8).
4 rustfrie hjul 125mm med sving hvorav 2 med brems.
Hjulene har kulelager og svertefri termoplast bane.
Kapasitet 100-150 kg. 

Fås i flere størrelser

Rustfrie løftebord Rustfrie tippcontainere

Vi produserer
spesialløs-

ninger for lager
og logistikk. Ta

kontakt ved
spesielle
behov.

12082 Kapasitet 100kg. Plattform 700 x 450mm.
Løftehøyde 750mm. • 12083 Kapasitet 200kg. 
Plattform 815x500mm. Løftehøyde 880mm. 
• 12628 Kapasitet 400kg. Plattform 1010x520mm.
Løftehøyde 1020mm.

RUSTFRITT
RUSTFRITT


