
DEKKTRALLE
Den mest komplette dekktrallen på markedet! 
Aluminium dekktralle for lett og sikker transport av opptil 8 stablede dekk. 

Trallen har et fantastisk balansepunkt som sikrer enkel transport av tunge 
bildekk (må oppleves). Trallen kan enkelt legges ned for sikker og ergono-
misk avlessing av hjul. Armene på trallen kan enkelt gripe hjul både direkte 
fra bakken og fra pall uten å skade felgene.

Håndter hjul opptil 23 tommer. Dekkrallen kan også fåes med tipphjelp. 
Tipphjelpen gjør det mye enklere å tippe tunge stabler med hjul. Denne kan 
også ettermonteres på eldre traller. 

Kan også leveres med grå punkteringsfrie hjul(pristillegg).

Leverandør Expresso
Bredde i mm 700
Høyde i mm 1650
Kapasitet kg 200
Diameter Hjul i mm Luftfylte Hjul 260

Varekode  E54681121

kr. 9 400,- 
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DEKKTRALLE
Sveiset stål konstruksjon
• Hjulet sin diameter: 540-820 mm
• Med hjul-beskyttelse
• Gjør det lett å plukke opp, transportere og sette   
   ned hele stabler av dekk
• Stort og mykt håndtak i plast som gjør det enkelt å   
   transportere
• Vektarm-system med gasstrykkfjærer
• Ramme pulverlakkert gentian-blått (RAL 5010)
• Bevegelige armer (pickup) er pulverlakkert i flamme  
   røde (RAL 3000), faste overflatebeskyttelse
• Slag og ripebestandig
• Luftfylte eller massive gummihjul med kulelager.

Leverandør Cordes
Lengde i mm 705
Bredde i mm 740
Høyde i mm 1600
Kapasitet kg 200
Egenvekt i kg 23
Diameter Hjul i mm 260

Varekode  sk-710.301

kr. 3 477,- 

Alle priser er eks.mva
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Effektiviser og maksimer lagringskapasiteten med et 
dekkstativ som du kan sette sammen etter behov. 
Moderne design og høy belastningskapasitet kom-
binert med lav egenvekt gjør at dette stativet har 
mange bruksområder. Stativet er produsert av galva-
nisert metall. Det er et materiale med høy slitestyrke 
og lang holdbarhet. Grunnseksjonen utgjør basen i 
dekkstativet. 

Lengde i mm / pr. seksjon 1000 / 1150 / 1300
Dybde i mm  400 / 300
Høyde i mm  2000 / 2500
Kapasitet kg 150 - 200 

Priseksempel:
Grunnreol 1000 mm 3 høyder  kr. 1070,- 
Påbygg 1000 mm m/ 3 høyder kr.   780,-
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DEKKREOL
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