
Traller til alle bransjer 
- og hjul til alle underlag!

• Transport • Bakerier • Helsesekter • Lager • Dagligvare • Bryggerier
• Storkjøkken • Flyplasser • Offshore • Flytterbyråer • Produksjon
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Sekketralle Forsterket
Sekketralle. Forsterket modell. 

Bredere hjulgang gir også bedre stabilitet.
Kraftige lufthjul med kulelager og stålfelger. Kapasitet: 250 kg.

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

Lav egenvekt. Kapasitet: 200 kg.

Art. nr. C386 Art. nr. C386A

Expressotralle
Expressotralle standard. Høyde 1300mm. 

Trappe-skinner og lufthjul. Belastning 300 kg. Flere brettstørrelser

Expressotralle
Expressotralle standard. Høyde 1300mm. 

Trappe-skinner og lufthjul. Belastning 300 kg. Flere brettstørrelser

Art. nr.
E24381121

Art. nr.
E201121

Se flere 
av våre 
Expresso-
traller her!



www.trallefabrikken.no 3

Piccolino tralle
Lett og smart tralle som enkelt

kan slås sammen. Blir kun 5 cm tykk. 
Kapasitet: 125 kg.

Fåes også i kapasitet 50, 80 og 250 kg

Art. nr. F1732M

Art. nr. MA11362
740 x 480 mm

Art. nr. MA11368
920 x 610 mm

Svertefrie hjul. Stillegående med kulelager
Sklisikker overflate. Fenderlister for beskyttelse av dører og vegger

Kapasitet: 150 kg og 300 kg.

Skyvetralle

Skyvetralle med 
og uten vegger
Solide skyvetraller med skyvegavl. 
Pulverlakkert. 2 svingbare med brems og 2 faste hjul. 
Grå svertefrie hjul med kulelager. Størrelse: 1000 x
700. Kapasitet 500 kg. Kan leveres med Easy-Stop!

Andre størrelser:
850 x 500 (400 kg, hjul 160 mm)
1000 x 600 /1200 x 800 

Art. nr. 
SW 700.100

Tilleggsutstyr
Kan leveres med lufthjul 
230 mm lufthjul     Skriveplate A4

Art. nr. 
Rsa-230.003

Art. nr. 
Zsw-000.000

Art. nr. 
SW-700.401

Sentralbrems Easy-Stop

Originalen
Japansk
kvalitet!
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HYLLETRALLE
Robuste og gode hylletraller. Leveres 
som standard med 3 hyller som på bildet.
Størrelse: 1000 x 700 x 1524 mm.
160 mm gummihjul med kulelager.
Grå og svertefri bane. 2 svingbare hjul 
med brems. Kapasitet: 250 kg.

Art. nr. 
SW 700.245

HYLLETRALLE
Hylletralle med 4 hyller. 

Justerbare hyller på hver 12 cm.
Størrelse: 1000 x 700 x 1816 mm. 
200 mm gummihjul med kulelager. 

Grå og svertefri bane.
2 svingbare hjul med brems.

Kapasitet: 500 kg.

Art. nr. 
SW 700.216

Art. nr.
Zsw-700-210

Tillegg for
ekstrahylle

TRILLEBORD
Solide trillebord med kapasitet på 500 kg. 
Gode hjul med gummibane og kulelager.
Størrelse: 1000x700 og 1200x800 mm

Art. nr. 
SW-700.500
1000x700
SW-800.500
1200x800

ENKELT OG GODT TRILLEBORD
Enkle trillebord i god kvalitet!

Egenvekt kg: 14kg • Mål: 850x435x950mm
Håndtaket er plastbelagt. Svingbare hjul 100 mm.

Kapasitet: 150 kg.

Art. nr. 
46956

Sentralbrems 
Easy-Stop

Sentralbrems 
Easy-Stop
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Be om 
pris!

TREKKVOGNER
Stort utvalg av trekkvogner. Automatisk parkeringsbrems. 

Leveres som standard i 3 størrelser:
1200x800, 1600x800 og 2000x1000

TIPPCONTAINERE
Våre blå containere er produsert i 3 mm blå 

lakkerte plater. Kan leveres med solide store hjul 150 mm – 2 faste
og 2 svingbare. Uten hjul kan de flyttes med jekketralle. 

     Type      Volum   Lengde      Bredde  Høyde uten   Best.                
                    ltr.         mm           mm       hjul mm        nr                  

  Tippo 3    300    1215       840       750     18090            
   Tippo 6      600     1495         865         865       18092              
  Tippo 9    900    1495      1210      870     18094            

Tillegg for hjulsett: Pris 850,-

Art. nr. 
B1250 Art. nr. 

B1350

MULTI TROLLEY - Smart og enkel!
Multi Trolley er en unik arbeidsmetode for å forbedre arbeidsmiljøet, ergonomi, konkurransekraft og lønnsomhet.

Egnet for transport av møbler, pulter osv. Enkel håndtering av uhåndterlig gods.

TRILLEBRETT OG KURVVOGNER I ALUMINIUM.

610x410mm med 100mm svingbare 
hjul med termoplastbane.

610x410mm med 75mm svingbare 
hjul med termoplastbane.

Se vår
demonstrasjons-

video

Flere størrelser
Spesialmål

Vi leverer også
vogner i plast i

forskjellige farger!
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SUKSESSEN FORTSETTER:
Silent - stillegående og skånsom jekketralle

Flisbelagte gulv – Rolig atmosfære – Da har vi jekketrallen som passer for deg!
Trallefabrikken har utviklet en jekketralle som er så og si helt lydløs og hindrer

at fliser blir ødelagt. En lydløs jekketralle perfekt for bruk i butikk og
kjøpesentre! Ved å bruke myke gummihjul både på styrehjul og gaffelhjulene

får vi en jekketralle som skåner fliser og får bort bråk og skrammel fra bu-
tikkene/sentrene og gir kundene en hyggeligere opplevelse.

Fordeler:
- Gummihjulene skåner gulvbelegg/fliser

- Kostnader til bytting av fliser reduseres betydelig
- Stillegående – ett hyggeligere miljø for kunden og ansatte
- Avrundede kanter som skåner varer, paller og omgivelser

- Alle bevegelige deler er friksjon og støydempede

God kapasitet – 2000kg

Fåes i 915, 1140 mm gafler.
Andre lengder på forespørsel.

Stille og 
skånsom
jekketralle!
Art. nr.  LT2081

JEKKETRALLE
Jekketraller med god

kapasitet, leveres med
polyurethanbane og
dobble gaffelhjul.

Gaffellengde 1150 mm.

Art. nr. 13000

Art. nr.  
LT25811140P
LT25811140PPP

JEKKETRALLER
Jekketraller av høy kvalitet. Lav egenvekt (63 kg). 

Stor styrevinkel 220˚ Gaffellengde 1140 mm. Konstant hurtigløft, 
9 pump til høyeste nivå. Leveres i flere lengder. Kapasitet 2.500 kg.

PAL BAC
For løft og transport av alle typer bokser og skap
Spesifikasjoner: Gripeavstand 400-800 mm

Maks kapasitet: 750 kg Lengde på gafler: 825 mm
Maks. løfte høyde: 100 mm

Single Boggie* **

Se våre jekke-
traller og

stablere her!



www.trallefabrikken.no 7

HØYTLØFTER
Markedets beste høytløfter! 
Forebygg arbeidsskader og overbelast-
ning! Unik høytløfter med kapasitet på
1500 kg opp til 470 mm. 
Fra 470 mm er kapasiteten 1000 kg. 
Tippsikret ved overbelastning. 
Kan leveres i spesial lengder og
bredder.
Elektrisk løft m/automatisk justering
ved av- og påsetting. Be om info

Art. nr.  
HL 1006

SNILER
Be om tilbud på de
populære snilene
Panther Maxi og
Mini. 
Optimal plassutnyttelse
- Byggemål bak gafler 
kun 450mm

- Stor styrevinkel 210˚
- Smalere enn en 
Europall, kan kjøre 
hvor det er akkurat 
plass til en pall.

- Lav egenvekt, 
henholdsvis 203 og 
205 kg uten batteri.

Mini – kapasitet
1400 kg.
Anbefales til lettere
palletransport som
butikk og lager.

Maxi- Kapasitet 1800kg.
Anbefales til tung palle-
transport, for eksempel til
transport og spedisjon.

STABLER
Selvkjørende Logiflex Mini stabler. Markedets mest 

kompakte – perfekt i trange områder. Lav byggehøyde 
gir optimal oversikt. Lang kjøredriftstid pr. oppladning.

Kapasitet 1000kg. Løftehøyde 1650mm.

Justerbar gaffelkonsoll er standard

Vi har mange flere modeller med
forskjellig løftehøyde. Ta kontakt.
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Elektrisk trappetralle

Se film 
av den 

elektriske 
trappetrallen

her. 

Kongen av 

elektriske

trappetralle
r!

Løfter opptil 330 kg.!

MOVEXX TREKKVOGNER

Movexx trekkvogner er den perfekte hjelper når du har tungt gods på hjul. 
Vi tilpasser enkelt Movexx trekkvogn så den passer til alle typer traller og vogner. Kapasitet opptil 6000 kg.

Ta vare på helsen din og tenk ergonomi i varetransporten

Se
Movexx
her!
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Kommer
flatpakket!

AVFALLSTATIV
Avfallstativ med lokk og pedal. 

2 hjul for enkel transport.

SEKKEVOGN
Ekstra kraftig og solid

sekkevogn for avfall, tøy og lig-
nende. Sekkeholdere med

gummiholker. Kan monteres to
og to. Leveres flatpakket.

Art. nr. 
H11031

Art. nr. 
H11064

MATTER
Ringmatten er sklisikker og slitesterk og passer både
ute og inne, i inngangspartier og ved arbeidsplasser
hvor man står mye. Den er utmerket som avskrapnings-
matte. Flere matter kan kobles sammen med bindeledd
og dekke store flater uten at de sklir fra hverandre.

                   Mål                          Farge           Best.     Kampanje
 Tykkelse x bredde x lengde                              nr             kr

    22mm x 60cm x 80cm             Sort           51831       190,-
   22mm x 80cm x 120cm             Sort           51798       270,-
   22mm x 100cm x 150cm           Sort           51830       550,-  
              Bindeledd                      Sort           51799        22,-

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.



Smart lagring og transport 
med Corlette systemet

Best mulig 
utnyttelse i lastebil
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God organisering Sammenleggbar når den er 
tom - kan stables når de ikke
brukes. Plassbesparende 
ved returtransport

Spør oss!
Vi finner den

beste løsningen
for deg!
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Trallefabrikken har ett stort utvalg av 
transportbur og smarte logistikkløsninger. 

Ta kontakt så kan vi sammen kommme frem til
løsninger skreddersydd for deres behov.

Pallekarmer i stål. 
Enkle å plukke fra.

Rulle container Sikkerhets container

Stativ for hjul og dekk.
Sammenleggbare og kan
stables i høyden.

KlesstativSikkerhets container

Møbel Corlette

Transport 
og logistikk?

Snakk med oss,
vi har mange 
løsninger!



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!

Trallefabrikken as • Nygårdsveien 26 • 1400 Ski
Tlf: 23 37 97 60

firmapost@trallefabrikken.no • www.trallefabrikken.no

Vi har mer enn
20.000 hjul!

Rådgiver og
leverandør i material-

håndtering

Tradisjonelle trallerog moderneløfteløsninger

2014-katalogen er på vei.
Ta kontakt med oss, 

så sender vi den til deg!

Raskeste 
veien
til en 
verden
av hjul!

Med forbehold om trykkfeil!


