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Artikkelnr. Dimensjon Liter Egenvekt Kapasitet Farge Pris
mm kg kg

L B H 
KM143025 1220 580 760 200 38 400 Gul 2.050,-
KM143125 1150 730 850 300 43 400 Gul 2.375,-
KM143225 1390 740 860 400 52 400 Gull 2.825,-
KM143025-L 1220 580 790 200 38 400 Gul 2.530,-
KM143125-L 1150 730 860 300 43 400 Gul 2.890,-
KM143225-L 1390 740 870 400 52 400 Gul 3.430,-
L=Løfteøre Tillegg for lufthjul 260x85    690,-

Avfallsvogn med eller uten løfteører
• Pulverlakkert 
• 2 faste og 2 svingbare massive gummihjul 200 x 50 mm  
• Velg om du vil montere 3 eller 4 hjul.

Sekkestativ
• Sink belagt med anti-slip for sekken
• Leveres med både hjul og justerbare føtter
• 4 små hjul 75 mm
• Kapasitet: 75 kg
• Kan også fås med dobbelt-stativ

Artikkelnr. Farge L x B x H (mm) Liter Vekt

KM3028 Hvit 450 x 380 x 1130 240 7,5

KM3029 Hvit 345 x 380 x 690 60 5,5

KM3030 Hvit 450 x 380 x 900 125 6,5

• Pulverlakkert solid bunn plate
• 4 små hjul 50 mm
• Kapasitet: 30 kg

Artikkelnr. Farge L x B x H (mm) Liter Vekt

KM3025 Galvanisert 500 x 450 x 900 125 9

(Punkteringsfrie hjul)

(Lufthjul)

Avfallsvogner
Godkjent for løft. (med løfteører)
Mål: 1460 x 680 x 990 (LxBxH). 
Kapasitet: 700kg/400l. 
Hjul bak: 200mm.
Hjul foran: Hjul, lufthjul eller punkteringsfrie hjul: 400mm.

Art. nr. 143510

Art. nr. 143500

Art. nr. KM3025

Art. nr. KM3028

Art. nr. KM143125

Art. nr. KM143125-L
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Avfallscontainer
Tømmes enkelt ved at hele bunnen åpner seg. Avfallscontaineren 
lukker å låser seg automatisk etter tømming.
Tømmingen skal skje med en motvektstruck eller en støttebenstruck.
Containerene er også stablingsbare. Pulverlakkert

Identifikasjon: BTC 07 Bredde mm: 800
Kapasitet kg: 800 Høyde mm: 900
Volum L: 700 Vekt kg: 115
Lengde mm: 1 200 Art. nr. SE800900

Sesam container
Sesam er blitt et begrep på gode og effektive løsninger for håndtering av over-
skuddsavfall. Sesam har nesten dobbelt så stor kapasitet som en tradisjonell
tippcontainer på tilsvarende gulvareal samtidig som at antall tømminger og
tiden pr. tømming reduseres.

Sesam er helsveiset. Sidene er i 6 mm stålplater og det
øvrige 3 mm. Sesam er pulverlakkert som gjør den ripebestandig og korro-
sjonshemmende.

Tømming skjer ved at truckfører øker truckens gaffelavstand. Sesam kan
håndteres fra begge kortsider bortsett fra Sesam 600 og 1400. Den er enkel å
plassere og kan flyttes med jekketralle. Truckfører behøver ikke å forlate
trucken for å frigjøre låsemekanisme eller hjelpe til med tømmingen av con-
tainer. Ved valg av modell er det viktig å være sikker på at gaffeltrucken har
tilstrekkelig maksimal gaffelavstand til den valgte containermodell.

Sesam velges av logistikkbedrifter, snekkerverksteder, trykkerier, byggevarehus,
sykehus, vaskerier, rederier,varehus, med flere.

Hjul kan fås som ekstrautstyr.

Tippcontainere
Våre containere er produsert i 3 mm lakkerte plater. Kan leveres med solide nylon-
hjul 150 mm – 2 faste og 2 svingbare. Uten hjul kan de flyttes med jekketralle/
truck. Andre farger på forespørsel.

      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    
 Tippo  11   1100    1665      1220        1040       18096    



Materialvogn
Materialvogn for langt gods. Kraftig
og solid vogn med kapasitet på
3500kg. Maks lengde mellom aksler 4
meter. Justerbare lengder: 2500mm,
3500mm og 4000mm. Leveres med 4
løse hjørnestolper. Trekkstang med
trekkøye. Høyde til lastplanet: 640mm.
Avstand mellom hjørnestolper:
1160mm. Trekkstanglengde: 1210mm.
Bredde 1210mm. Egenvekt 125kg. 
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Platetralle – enkel og smart. Gjør det
lett å transportere plater, dører og lig-
nende. Finnes i 3 størrelser, 70, 125
og170mm lastemål. 260mm lufthjul.
Slåes enkelt sammen, håndtak for å
enkelt ta den med deg.

Platetralle for langsgående transport
av store plater. 2 støttehjul. Leveres med
lufthjul eller punkteringsfrie hjul. 
*Platestøtte for større stabler(200x1500mm)

Platetraller

Finnes i størrelser:

MA14187 MA14185 MA14186

d

a

c

b

e

Artikkelnr. Dimensjon Egenvekt Belastning Hjul dim.
mm kgmm kg mm

a b 
sk-710.045   P  1260 680 21,5 250  260x85

c
1439

Lasteplate

d    e
500 200

sk-710.046   SR 1260 680 25,5 250  250x601439 500 200

sk-710.035   P  1260 680 17,02 502  60x851435 500 200
sk-710.036   SR

P=Lufthjul   SR=Solide massive gummihjul

 1260 680 21,5 250  250x601435 500 200

Klemmer automatisk når platen
blir satt inn.

Art. nr. J46779

* Platetraller
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Artikkelnr. Egenvekt

kg

sw-700.205  Ekstra bøyle for 1000 × 700 mm 5,5
sw-800.205 Ekstra bøyle for 1200 × 800 mm 5,5

Artikkelnr. Dimensjon Egenvekt Belastning Hjul dim.
mm kgmm kg mm

a b 
sw-700.205  1140 700 42,0 500  200
sw-800.205 1130 730 48,0 500  200

c
1041
1041

Lasteplate

d e
1073 640
1273 740

Artikkelnr. Dimensjon Egenvekt Belastning Hjul dim.
mm kgmm kg mm

a b 
pl-150.010  1500 680 48,5 500  200

c
1200

Lasteplate

d e
1500 370

Material/platetraller
Materialtraller med avtagbare bøyler. Leveres
som standard med 2 bøyler. 

Platetralle. Praktisk og solid platetralle med
stor kapasitet. 

Profesjonell bærestropp
En utrolig lett(1kg) og solid bærestropp for profesjonelt bruk. 
Behagelig og sliteserk. 4 meters bånd er inkludert. Fastsydde sterke
spenner som ikke vrir seg under løft. Justerbar spenne på beggesider,
det gjør det mulig å raskt og sikkert løsne godset. Strikk for å holde
på overflødig bånd.

Tradisjonell bærestropp
Leveres med krok
eller bøyle.

Pakkebelte
Unikt og genialt pakkebelte. Legg pakkebeltet rundt godset som sikres med borrelås. Da kan
man løfte for hånd eller med bære-stropper. Uhåndterlige og tungt gods blir med ett ”lette” å
bære. 

Pakkebelte 
og bæretstropper 
gjør løfte lettereog sikrere!

Art. nr. 1871

Art. nr. D1193

Art. nr. M258LPRO
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Materialtraller
Smart og ergonomisk platetralle
som løfter opp til 1500 kg. Smart
svingsystem som gir en svingradius
på 1,5m. Parkeringsbrems. 380 x
80 mm massive hjul med kulelager.
Lastemål 2200 x 700mm. Hånd-
takslengde 1400mm.

Se material-
trallen i bruk:

Platetraller
Platetralle som gjør det enklere å
transporte plater  på byggeplas-
sen. Smart vippe-system som gjør
det enkelt å kjøre gjennom dører. 
Arbeidshøyde 900mm. Justerbar
for ulike platestørrelser. 2 punk-
teringsfrie hjul 300x100mm og 4
sving-bare hjul hvorav 2 med
brems. Kapasitet 500kg. 1900x
700x1470 (LxBxH)

Gipsbukker
Gipsbukker. Solide og sammen-
leggbare gipsbukker.

• Pulverlakkert gipsbukk
• Tar liten plass når den er 

sammenslått
• Ergonomisk arbeidshøyde
• MERK - selges enkeltvis
• Kapasitet: 650 kg
• 1170x540x660mm(LxBxH)

Art. nr. B08600

Art. nr. B08200

Art. nr. B08375
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Pulverlakkert/elforzinket. Tiltbar lasteplate gjør at du
får riktig arbeidshøyde når du laster på. Justerbar
høyde fra 1790-3000mm. 5 sving-bare hjul hvorav
en med brems. Kapasitet 70kg.

Pulverlakkert/elforzinket. Justerbar høyde
fra 1790-3000mm. 5 svingbare hjul hvorav
en med brems. Kapasitet 70kg.

Art. nr. B08350 Art. nr. B08300

Sammenleggbare traller for maling
og murpuss. Med disse trallene
slipper du å bøye deg og bære
spann og bøtter. Skyver den enkelt
med deg under arbeid. Leveres i 3
størrelser

Ergonomiske bøttetraller

for 10-20 liters bøtter for 30 liters bøtter for 65-90 liters bøtter

Art. nr. M14053 Art. nr. M14188 Art. nr. M12211

Gipsplateløfter på hjul 
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Flytt verktøyet veldig enkelt inn og ut av bilen, på anleggsplassen.
Kraftige og romslige verktøykasser på hjul. Du får enkelt med deg verktøy rundt samtidig som du sikrer de mot
tyveri ved at de kan låses med hengelås. Solide punkteringsfrie hjul med støvtette kulelager.  Kan også brukes som
arbeidsbord. Mål: 90x50x43 cm.

Art. nr. M11616Art. nr. M112100

• Pulverlakkert 1,5 mm stålplate - Volume 160 L
• Lokk av 2 mm aluzinkplater og 10 mm laminat,

inkl. beslag
• Kraftig låsebolt som kan låses med hengelås
• Indre dimensjoner øvre del 800 x 520 x 255 mm
• Innvendige mål nedre delen 800 x 380 x 180 mm
• Lengde inkl. håndtak 1490 mm
• Luftgummihjul 260 mm
• Belastning: 250 kg

• Pulverlakkert 1,5 mm stålplate - Volume 300 L
• Lokk av 2 mm aluzinkplater og 10 mm laminat,

inkl. beslag
• Kraftig låsebolt som kan låses med hengelås
• Indre dimensjoner øvre del 995 x 620 x 275 mm
• Innvendige mål nedre delen 995 x 480 x 240 mm
• 2 helstøpt gummihjul 400 x 125 mm
• 2 trinsehjul med brems 125mm
• Belastning: 400 kg

Verktøyvogner

Art. nr. 9199 Art. nr. 9202
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Verktøyskap
Verktøyskap som rommer mye. Sikker oppbevaring, og
ryddig arbeidsplass. Romslig og solide hylleløsninger.
Låsbar med sylinderlås.

Artikkelnr. Dimensjon Lasteflate Egenvekt Belast. Hjul dim
mm mm kg

L B H L B

sw-700.413 1115 890 1800 1040 670 157,0 500 200

sw-800.413 1315 910 1800 1240 770 191,0 500 200

Verktøyvogn
Solid og praktisk verktøyvogn. Her kan du oppbevare mye
verktøy på en sikker måte. Klargjort for å låse med
hengelås. Lokket holdes oppe med gassfjærer, den ene
langsiden kan foldes halvveis ned for å komme enkelt til
det som ligger i bunn av vognen.

Artikkelnr. Dimensjon Lasteflate Egenvekt Belast. Hjul dim
mm mm kg

L B H L B

sw-700.415 1165 732 1069 990 690 91,5 500 200

sw-800.415 1365 832 1069 1190 790 107,0 500 200

TRYGT OG RYDDIG!
Få orden på verktøyet!
Vi har verktøyvogner- 
kasser og skap til verktøy-
oppbevaring på arbeids-
plassen. Mobile og 
fleksibel løsninger.
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Pulverlakkert. 2 svingbare
med brems og 2 faste hjul.
Grå svertefrie hjul med 
kulelager. 

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

Artikkelnr. Dimensjon LasteflateBelastning Priser
mm mm kg

L B H L B

sw-500.401 1040 500 966 850 452 400 3 120,-

sw-600.401 1190 600 1006 1000 552 500 3 290,-

sw-700.401 1190 700 1006 1000 652 500 3 360,-

sw-800.401 1390 800 1006 1200 752 500 3 600,-

Skyve-
tralle 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,-

Sentralbrems som
låser begge hjul. 

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

Skyvetralle

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

Sammenleggbar 
skyvetralle

OriginalenJapanskkvalitet!

Skriveplate A4

- 740 x 480 mm

- 920 x 610 mm

Art. nr. rsa-200.500

Artikkelnr.

F1730  
F1731
F1732
F1733 
F1735 220 x 70

127 x 30
200 x 35
170 x 35
170 x 35

1030
1090
1090
1110
1190

300 x 385
320 x 480
320 x 480
330 x 490
450 x 595

3,2
5

5,2
5,5
12,6

50
80

125
150
250

Kapasitet
kg

Lufthjul-Ø
mm

Massive hjul
Ø - mm

Høyde
mm

Fotplate
L X B mm

Egenvekt
kg Art. nr. 11362

Art. nr. 11368

Art. nr. rsa-200.500
Art. nr. zsw-ooo.ooo

Art. nr. rsa-230.003

Piccolino tralle
Lett og smart tralle som enkelt kan slås sammen. 

Blir kun 5 cm tykk. Kapasitet: 125 kg.
Fås også i kapasitet 50, 80, 150 og 250 kg
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Solide trekkvogner
Trekkvogner i solid, sveiset stålkonstruksjon. Svingskive med kulelager. Trekkhåndtaket er utstyrt med
støtdemper som trekker håndtaket opp i parkert stilling og aktiverer bremsene. Vannfaste finerplater.
Pulverlakkert. Luftgummihjul eller massivgummihjul med stålfelg og rullelager av høy kvalitet. Kan leveres
med trekkøye og henger kopling mot pristillegg. Andre størrelser på forespørsel.

 

 
     
      
      
      
      
      

     P=Lufthjul

Artikkelnr. Dimensjon Egenvekt Belastning Hjul dim.
mm mm kg mm

L B 
zu-45131 SR 1130 730 125,0 1000 400×80
zu-45132 P 1130 730 101,0 1000 400×100
zu-45161 SR 1530 730 141,0 1000 400×80
zu-45162 P 1530 730 117,0 1000 400×100
zu-45201 SR 1930 930 174,0,0 1250 400×80
zu-45202 P 1930 930 150,0 1250 400×100

P

Artikkelnr. Dimensjon Egenvekt Belastning Hjul dim
mm mm kg mm

L B 
zu-05131 SR 1200 800 92,0 1000 400×80
zu-05132 P 1200 800 68,0 1000 400×100
zu-05161 SR 1600 800 98,0 1000 400×80
zu-05162 P 1600 800 74,0 1000 400×100
zu-05201 SR 2000 1000 136,0 1250 400×80
zu-05202 P 2000 1000 112,0 1250 400×100
SR= Massive hjul   P=Lufthjul

A  

 
      
      
      
      
      
      

Bøyle for
sikring av
gods!

Art. nr. M15004

Art. nr. M14082

Ergonomisk trekkvogn som gjør det lett å trans-
portere tungt gods på ulendte steder. Sammenlegg-
bart håndtak som gjør den enkel å ha med seg i
bil. Kapasitet 250 kg. 

Ergonomisk trekkvogn
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Panther jekketraller – stille-
gående og ergonomiske.
Den optimale jekketrallen for
brukeren. Ergonomisk håndtak
sikrer ett godt grep ved hånd-
tering av selv meget tunge
paller. Panther er støydempet og
har optimale kjøre og manøvre-
ringsegenskaper selv på de
trangeste plassene. 

Skånsom overfor omgivelsene
på grunn av det moderne
designet med avrundede hjørn-
er.

Høy kvalitet og brukervennlig-
het sikres gjennom et utvidet test-
program 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

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.

Art. nr. LT2350
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En helt spesiell jekketralle med elastikk gummihjul både på styrehjul og gaf-
felhjul. I tillegg 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,-     

Panther Silent

Jekketralle
Vår rimlige jekkektralle med god kapasitet, leveres med polurethan-bane
og dobble gaffeljul. Gaffellengde 1150 mm 900 mm.

Art. nr. LT20811140GSRGTRVH

Art. nr. 13000
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Opptil 170 kg. Våre elektriske trappetraller er like
lette å bruke som vanlige sekketraller. Forskjellen er at
du nå kan ta trappene enkelt og sikkert i tillegg. Ta
kontakt for tilbud eller hvis du vil prøve den. Vi har tre
vektklasser med forskjellig hastighet:

110 kg – 48 trinn i minuttet
140 kg – 35 trinn i minuttet
170 kg – 29 trinn i minuttet.

Elektrisk trappetralle

Ekstrautstyr for å kjøre dører og plater. Tas enkelt av og på.
Justerbar bredde opp til 1240 mm. Kapasitet 150 kg

Plate, vindu- og dørholder

Art. nr. S930 153

Opptil 330 kg. Tungt gods er farlig gods, spesielt
når det også skal transporteres opp og ned trapper. 
Du trenger gjerne både 2 og 3 personer for å gjøre
jobben. Med vår HD330 kan du alene transportere
tungt gods trygt og raskt opp og ned trapper.

Selv med last er trallen balansert slik at vekten kommer
på trallen og ikke på brukeren. Automatiske bremser
som stopper trallen på

Be om

tilbud p
å

leie/kjø
p
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Trillebårer

Ergonomisk trillebår TORO. Toro er en ergonomisk trillebår
spesielt utviklet for bygg og anlegg for å minske den fysiske belast-
ningen. Kapasitet 90 liter. Solide punkteringsfrie hjul med
støvtette kulelager.

Spesialdesignet for byggebransjen
med tanke på belastning av rygg
og armer.

Art. nr. M13717

Art. nr. M14260

Punkteringsfritt hjul med støvtette kulelager.

Forsterket støtteben

1,2 mm tykt gods

Behagelig håndtak i
naturgummi. Knoke-

beskyttere. 

Helsveiset og solid trillebår for profesjonelle. Solide
punkteringsfrie hjul med støvtette kulelager. Kapasitet 80 liter. 

Art. nr. M13727

Helsveiset solid trillebår m/løfteører beregnet for entre-
prenøren med mange tunge løft. Trillebåren har løfteører, med
godstykkelse i 1,35 mm. En klassiker for den proffe. Gode solide
håndtak med knokebeskytter. Belastning: 200 kg. Størrelse: 
L 920 x B 580 x H 370. Egenvekt: 22 kg. Luftgummihjul.
Kapasitet: 120/100 liter.

Art. nr. M13717

Profimax trillebår 90l er en svært solid og lett trillebår for
tunge oppgaver. Laget i vakumstøpt plast som er hele 7mm tykt.
Egenvekt kun 18,6 kg. Solide punkteringsfrie hjul med støvtette
kulelager.
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Rengjøringstralle
• Pulverlakkert
• 2 luftgummihjul med  

stålfelg, 400 x 100 mm
• Belastning: 150 kg

Traller for gassflaske-håndtering
• Pulverlakkert • Gassflaske tralle for to store flasker/rør
• Lasteplan 565 x 280 mm • Lufthjul eller massive hjul

• Belastning: 250 kg

Art. nr. ZU-3341

Art. nr. sw-600-121

Art. nr. aw-800-000

Art. nr. KM 145860

Art. nr. KM 143228

Traller for fatflaske-
håndtering
Sveiset stålrør med solide håndtak,
for transport av gassbeholdere og 
200-litersoljefat.
Luft- eller massive gummihjul med 
kulelager og støttehjul i termoplast

Skyvetralle med 
væske/oljeoppsamler
I solid sveiset pulverlakkert stål.
Kapasitet 42,5 liter
Hjul i grå termoplast. 2 sving-
bare hjul og 2 faste trinser.

Væske/oljeoppsamler
I solid sveiset pulverlakkert stål. For 2 eller 4 x 200-
liters fat. Inkl. 4 føtter. Bakkeklaring = 100 mm



www.trallefabrikken.no 17

Sekketralle Forsterket
Sekketralle. Forsterket modell. 

Kraftige lufthjul med kulelager og
stålfelger. Kapasitet: 300 kg.

Alu. sekketralle
Sekketralle i aluminium. Kraftige

lufthjul med kulelager og stålfelger.
Lav egenvekt. 

Kapasitet: 200 kg.

Trappetralle aluminium
m/trappeskinner
Luthjul: Kapasitet 200 kg.
Lasteplate 320x250 mm 

(bredde x høyde)

Bred
hjulavstand

gir god
stabilitet

Art. nr. AP710005Art. nr. C386AArt. nr. C386

Expresso trallene er bygget på ett modulsystem som
gjør at vi kan tilpasse trallen nøyaktig til ditt bruk. Ex-
pressotrallene er standard utstyrt men du kan selv
velge  hjultype, høyde eller skjær i vårt store utvalg
av tilleggsutsyr. For mere detaljer - 
www.trallefabrikken.no

Sikker lasting    Går lett i trapper

Expresso traller

Skjær nr 10
Bredde: 430 mm
Lengde: 230 mm

Skjær nr 4
Bredde: 500 mm
Lengde: 400 mm

Skjær nr 5
Bredde:  305 mm
Lengde:: 300 mm

Skjær nr 6
Bredde: 340 mm
Lengde: 180 mm

Skjær nr 8
Bredde: 350 mm
Lengde::400 mm

Et profilert og slepet skjær sikrer godset

Skjær nr 1
Bredde: 220 mm
Lengde: 245 mm

Art. nr. 24381121

Art. nr. 1011410Art. nr. 1011418Art. nr. 1011416Art. nr. 1011415Art. nr. 1011414Art. nr. 1011411

Art. nr. 201121
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Tralle for vindu- og
glasshåndtering
Nomade 400 Denne er utviklet for å håndtere
vinduer opp til 400 kg. Den er spesielt egnet for å
laste av bil og montere glass på gateplan. I all
hovedsak utvendig, men kan også brukes til
montering innenfra. Halverer bemanningen ved
montasje av store, tunge vinduer. Dette er et unikt
verktøy der man ikke kommer til med kran.

Se video av Nomad i aksjon:

Bredde: 2100mm
Dybde: 880mm
Høyde: 1760mm (Eks vakuum kopper)
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Tralle for vindu- og
glasshåndtering
Express 200 Express er et unikt HMS verktøy
for alle som håndterer vinduer. Den er spesielt ut-
viklet for montering av vinduer i eksempelvis
leiligheter. 1 mann vil kunne håndtere vinduer
opp til 80 kg alene, mens man er 2 stk ved vekt
over 80 kg.  Den har en løftekapasitet på 150 kg
(Express 150) eller 200 kg (Express 200).
Mulighet for å snu vinduene 90 grader for enkelt
å komme gjennom dører.

Leveres med akselavstand 610 eller 890mm.
Kommer gjennom 90 dør ved bruk av begge aks-
lingene.

Alle som manuelt håndterer vinduer vet hvor tungt
dette kan være. Express er en lønnsom inves-
tering, både i form av redusert sykefravær, og
ved at man er færre ved montering av vinduer.

Express 150:
Bredde: 610/890mm
Høyde: 2000mm

Vakuum kopper: 2 x 250mm
330 mm punkteringsfri hjul.

Ta kontakt for vårt introduksjonstilbud.



... men vi er så mye mer!
Finner du ikke det du leter etter?

Trallefabrikken AS har gleden av å ønske deg hjertelig velkommen inn til vår
verden av produkter innen traller og hjul, til alle bransjer. Vi har etter mange år i
bransjen bygd opp et godt og variert utvalg av produkter innenfor mange segmenter, samt at
vi alltid er åpne for nye og innovative produkter som naturlig vil kunne høre hjemme hos oss.
Vi har valgt å ha bredt og variert utvalg av standardprodukter, men finner du ikke det du er
ute etter, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt. Vi er veldig interessert i deg som har spesielle
ønsker eller utfordringer i din daglige håndtering av varer og logistikk funksjoner. Sammen
kan vi finne en god løsning. Med våre samarbeidspartnere i inn- og utland har vi hatt gleden
av å kunne gjøre hverdagen lettere på mange arbeidsplasser. Vi ønsker at dere skal sitte med
”godfølelsen” og bli både glade, imponert og overrasket over våre løsninger. 
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... og mye mer!

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

firmapost@trallefabrikken.no • www.trallefabrikken.no


