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Bli mer effektiv med Trallefabrikkens trillebrett

Stablestativ

Trillebrettene og vognene
leveres også i rustfri 

utførelse!

610 x 410 mm

410 x 310 mm

610 x 410 mm

• Utnytt gulvarealet

• Reduser tunge løft

• Enkelt å etterfylle varer

• Bruk den som sjokkselger

• Enklere renhold

• Varene opp fra gulvet

• Triller lydløst og skåner 
gulvene

Vogner av solid plast i 
forskjellige farger.
100 mm nylonhjul. Rustfrie detaljer.

Flytt varene 
enkelt og hold orden
i rekkene!

Unngå all tvil om hvem
som er den rette eier av
vognen, ved å prege
navnet i godset.

Art. nr.
TB410x310x2ALU

Art. nr.
TB610x410x2ALU

Art. nr. B1650
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Art. nr. D1160

Brettvogn

Brettvogn, 11 brett, leveres med 4 stk. 
100 mm svingbare hjul. 

Belastning 100 kg. Leveres flatpakket

Art. nr. J46792

Rustfritt trillebord, 
910 x 590 mm

Rustfritt trillebord. LxBxH: 910 x 590 x 940 mm. 
4 stk. svingbare 100 mm hjul hvor av 2 med brems.

Belastning 100 kg, flatpakket.

Skyvetralle

Svertefrie stillegående hjul med kulelager
Sklisikker overflate. Fenderlister for beskyttelse av dører

og vegger. Kapasitet: 150 kg og 300 kg.

Art. nr. J46922

Trillevogn
Ost- og delikatesse

Rustfritt trillebord med 4 stk. svingbare hjul.  
LxBxH: 710x400x805 mm. Bordet er lavt, og egner

seg best som et avlastningsbord. Flatpakket.

Art. nr. J46924

Rustfri hylletralle,
910 x 590 mm, 4 hyller

Rustfri hylletralle.
LxBxH: 910 x 590 x 1260 mm. 

4 stk. svingbare 100 mm hjul hvor av 
2 med brems. Flatpakket.

OriginalenJapanskkvalitet!

Art. nr. MA11362
740 x 480 mm
Art. nr. MA11368
920 x 610 mm
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Kommer
flatpakket!

Afallstativ
Avfallstativ med lokk og pedal. 

2 hjul for enkel transport.

Sekkevogn
Ekstra kraftig og solid sekke-
vogn for avfall, tøy og lignen-
de. Sekkeholdere med gummi-
holker. Kan monteres to og to.

Leveres flatpakket.

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.

Art. nr. H
11031

Art. nr. H
11064
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Sniler

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

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.

LogiQ 
- enkel og lettvinn
håndtering av kvartpaller

Kvartpalleløfterne, LogiQ 200 og LogiQ
300, er smarte traller, når kvartpaller skal
løftes og transporteres rundt i supermarke-
der, lagerområder, pakkerier, bensinstasjo-
ner, o.l. Sjokkselgere brukes mye og blir
ofte plassert på kvartpaller. LogiQ 200
og LogiQ 300 er derfor ideelle, når slike
skal plasseres rundt i lokalet og stilles ut.

LogiQ 200 og LogiQ 300 er meget
manøvreringsdyktige og kan brukes over-
alt, også i trange områder. De har et godt
ergonomisk håndtak, som gir brukeren et
godt grep for å manøvrere trallen. Hjul av
vulkolan gir en behagelig og lydløs gange
- og skåner fine gulv og fliser i butikkene.

LogiQ 200 er beregnet til å løfte kvartpal-
ler fra gulv og transportere de dit det er
behov. LogiQ 300 kan i tillegg løfte kvart-
paller av og på europaller og transportere
de til ønsket sted.

LogiQ 200LogiQ 300

Art. nr. J46780

Påfyllingstralle.
Elforsinket. Leveres
med 4 stk.
125 mm svingbare

hjul. Kan stables i
hverandre.

Fremplukningsvogn

Fremplukningsvogn
Forsterket utgave
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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 kule-
lager og stålfelger.

Lav egenvekt. Kapasitet: 200 kg.

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

Se flere 
av våre 

Expresso-
traller her!

Art. nr. C386 Art. nr. C386A
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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 

Tilleggsutstyr
Kan leveres med lufthjul 
230 mm lufthjul     Skriveplate A4 Sentralbrems Easy-Stop

Rsa-230.003
Tillegg

4 hjul pr. sett

Zsw-000.000

SILENT
- stillegående og skånsom jekketralle

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 gaffel-
hjulene får vi en jekketralle som skåner fliser og får bort bråk og skram-
mel fra butikkene/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.

Art. nr.  LT2081

Jekketralle, 
kort og lang

Art. nr. LT25811915PP 
Art. nr. LT25811140PP

Jekketraller av høy kvalitet. Lav
egenvekt (63 kg). Stor styrevinkel
220˚ Gaffellengde 915 mm eller
1140 mm. Konstant hurtigløft, 9
pump til høyeste nivå. Kapasitet
2.500 kg.

ØKO Jekketralle, 
kort og lang

Art. nr. 13000 / 13011

Øko Jekketraller med god kapasitet,
leveres med polyurethanbane og
dobble gaffelhjul. Gaffellengde
900 mm eller1150 mm. Kapasitet:
2500 kg.

Art. nr. SW 700.401

Art. nr. SW 700.100
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Med forbehold om trykkfeil!

Person og varelift for lager og butikk

HM
S - M

inim
erer skaderisiko

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

firmapost@trallefabrikken.no • www.trallefabrikken.no


