
Rulleborde og åben transport



Side 3.2

Rulleborde

Rullebord med 4 sæt bæringer

Varenr. 7534104

57 x 39 x 88 cm (BxDxH).
Bæringer for moduler 30 x 40 cm.
Ramme for ilægning af plade 
eller bakke i top og bund.

Rullebord med 6 sæt bæringer

Varenr. 7534106

57 x 39 x 110 cm (BxDxH).
Bæringer for moduler 30 x 40 cm.
Ramme for ilægning af plade 
eller bakke i top og bund.

Rullebord med 4 sæt bæringer

Varenr. 7564104

77 x 48,5 x 88 cm (BxDxH).
Bæringer for moduler 60 x 40 cm.
Ramme for ilægning af plade 
eller bakke i top og bund.

Rullebord med 6 sæt bæringer

Varenr. 7564106

77 x 48,5 x 110 cm (BxDxH).
Bæringer for moduler 60 x 40 cm.
Ramme for ilægning af plade 
eller bakke i top og bund.

Vores rulleborde leveres 
med letløbende støjsvage og 
afsmitningsfrie hjul i lukket, 
rengøringsvenlig udførsel.

Rulleborde leveres standard 
med 4 svingbare hjul Ø100 mm.

Bremsehjul kan tilkøbes.
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Rulleborde

Opklappelig plade

Varenr. 7590101

Plade str. 30x40 cm udført 
i homogenlaminat.

Affaldsposestativ

Varenr. 7590102

Udført i tråd.
Passer på bordets 40 cm lange side.

Tillæg for 2 bremsehjul

Varenr. 7590090

Farveskifte for rullebord/reolvogn

Varenr. 7590008
Engangsgebyr pr. farve for valg af specialfarve.

Varenr. 7590009
Tillægspris pr. bord for specialfarve.

Ved bestilling oplyses ønsket RAL farve.
Andre farver kan tilbydes. Spørg din salgskonsulent.

Kanylebøtteholder 15x15 cm

Varenr. 7590110

Udført i tråd.

Kanylebøtteholder rund Ø12 cm

Varenr. 7590111

Udført i tråd.

Holder for 3 pakker handsker

Varenr. 7590402-3

Æskestørrelse: 27 x 13,5 cm (BxD).
Udført i tråd.

Tilbehør

RAL 3000 Rød

RAL 5015 Blå

RAL 1004 Gul

RAL 6001 Grøn
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Universalbord

Universalbord 55 x 40 cm

Varenr. 7205540

Elektrisk højdejusterbar 69 – 135 cm.
Bordpladestørrelse: 55 x 40 cm.
Belastningsevne 50 kg.

Kontakt os gerne for andre størrelser.

Anvendelse:
Vognen, der er lille og let at køre med, kan anvendes 
som bl.a. EPJ-vogn, scanner bord, lille mobilt arbejds-
bord, tilsatsbord til eksisterende arbejdsplads osv.

Gribehåndtag i bordplade. Kontrolpanel for  
hæve/sænke funktion.

Oplader for 
hæve/sænke funktion.
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Åben transport

Reolvogn et fag, 10 sæt bæringer

Varenr. 7546210

For moduler 60 x 40 cm.
Hjul Ø125 mm.
59,0 x 64,5 x 154,5 cm (BxDxH).

Reolvogn to fag, 20 sæt bæringer

Varenr. 7546220

For moduler 60 x 40 cm.
Hjul Ø125 mm.
102,0 x 64,5 x 154,5 cm (BxDxH).

Reolvogn tre fag, 30 sæt bæringer

Varenr. 7546230

For moduler 60 x 40 cm.
Hjul Ø160 mm.
145,0 x 64,5 x 158,5 cm (BxDxH).

Tralle

Varenr. 76201070       farve gul
Varenr. 76211070        farve rød
Varenr. 76221070       farve blå
Varenr. 76231070       farve grøn

Belastningsevne 300 kg.
Indvendige mål: 610 x 410 mm.
Udvendige mål: 623 x 423 mm.

Rist for tralle

Varenr. 76400000      farve gul
Varenr. 76410000       farve rød
Varenr. 76420000      farve blå
Varenr. 76430000      farve grøn

Ladvogn udført i rustfri stål
 

Vi laver specialtilpassede løsninger 
til dine transportbehov.
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Information
Omkring rulleborde og åbne transportvogne

Rulleborde og reolvogne

Materiale og konstruktion

Stel udført i pulverlakerede
stålprofiler.

Bæringerne er fuldsvejste på stellet
og er derved yderst stærke og meget

rengøringsvenlige.

Kørehåndtaget på rulleborde
er udført som en integreret del af 

toprammen.

Fire vertikale håndtag
på reolvogne.

Farve 

Standardfarve: off-white Ral 9002

Kontakt os gerne for andre farver.

Belastningsevne

Max. 100 kg.

Standard hjulkonfiguration

Rulleborde:
4 svingbare hjul Ø100 mm.

Reolvogn 1 og 2 fag:
4 svingbare hjul Ø125 mm.

Reolvogn 3 fag: 
4 svingbare hjul Ø150 mm.

Bremsehjul, retningshjul
mv. kan tilbydes.

Rengøringsanvisning

Vognene tåler
alle neutrale rengøringsmidler

og aftørring med sprit.

Universalbord

Materiale og konstruktion

Bordplade med gribehåndtag
i hvid 13 mm kompakt laminat

med sort kerne.

Stel udført i pulverlakeret alu med 
Linak kvalitetssøjle med batteridrift

og oplader.

Batteri 12V - 2.9A.
Ladetid ca. 6 timer.

Farve

Standardfarve stel: grå
Bordplade: hvid med sort kerne.

Kontakt os gerne for andre farver.

Belastningsevne

Max. 50 kg.

Standard hjulkonfiguration

4 svingbare hjul Ø100 mm.
2 hjul med bremse.

Lukkede kunststof hjul
af højeste kvalitet.

Hjulbane i afsmitningsfrit
og støjsvagt materiale.

Rengøringsanvisning

Vognene tåler
alle neutrale rengøringsmidler

og aftørring med sprit.

Traller

Materiale og konstruktion

Udført i slagfast ABS.
 

Løs rist for let rengøring.

Farve

Leveres i farverne gul, rød,
blå eller grøn.

Belastningsevne

Max. 300 kg.

Standard hjulkonfiguration

4 svingbare hjul Ø70 mm.

Kan leveres med anden hjulstørrelse.
Spørg vores konsulent.

Rengøringsanvisning

Vognene tåler
alle neutrale rengøringsmidler

og aftørring med sprit.


