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KURVVOGNER
Kurvvogn laget av kraftige aluminiumsprofiler. 4 svingbare hjul 75mm med termoplastbane.
Ruller lett og stille. 610x410mm.

Be om pris!



Kurvvogner og Stativ

Vi produserer våre aluminiums
trillebrett og vogner i forskjellige 
størrelser og med de hjul som
kunden ønsker.

Aluminium og plast er solide og
lette materialer.

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

610 x 410 mm

Vogn med tette kanter
gir god stabilitet Best

selger
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Stativ
Praktisk og nyttig stativ som hjelper deg

å holde orden på vognene dine. Gir
mindre svinn og gir deg en ryddig dag.

Hjul
Vi har ett stort utvalg av varmebestandige hjul.  Ta

kontakt for mer informasjon.
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Noen eksempler på
løftevognens

fleksibilitet. En svært
god “medarbeider”

som kan styres til både
å løfte, klemme, og vri

etter behov. 

Eco-o-lift 70/90 kg 60 kg 90 kg

Løftevogner
Trallefabrikkens

løftevogner er den
perfekte hjelper og

avlaster for rygg og helse.
Løftevognene leveres med

kapasitet opp til 225kg.
Leveres med standard
plate for enkle løft av

sekker, gryter etc. 

Modulsystemet gjør at vi
kan tilpasse løftevognene

til de fleste oppgaver som
løft av gryter med tipp-

funksjon.
.

Sekketralle 
Forsterket

Sekketralle. Forsterket modell. 
Bredere hjulgang gir også

bedre stabilitet.
Kraftige lufthjul med 

kulelager og stålfelger.
Kapasitet: 250 kg.

Expressotralle
Expressotralle standard. 
Høyde 1300mm. 
Trappe-skinner og lufthjul. Belast-
ning 300 kg. Flere brettstørrelser

Se flere 
av våre 
Expresso-
traller her!



JEKKETRALLE
Jekketraller med god

kapasitet, leveres med
polyurethanbane og

dobble gaffelhjul.
Gaffellengde 1150 mm.

Se våre jekke-
traller og

stablere her!

RUSTFRIE JEKKETRALLER
Rustfrie traller.Trallene 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
100-150kg. 
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