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Plasttraller
Plasttraller

n Hjulenes messingglidelejer

Plasttraller fremstilles i slagfast
ABS plast – et meget
holdbart og rengøringsvenligt
materiale. Hjulene er letløbende kvalitetshjul, der findes
i forskellige udførelser (se
prisliste).
n Ingen

rust, let rengøring,
lav egenvægt fra 3,3 - 7,5 kg,
afhængig af størrelse og
hjultyper.

n Stabil konstruktion

giver let og problemfri kørsel.
Alle metaldele er elforsinket
eller i rustfri stål.
n Hjulgaflernes konstruktion

garanterer stabil og sikker
transport.
n Med

fire drejelige hjul kan
trallen dreje om sin egen
akse – handy og pladsbesparende.

til høje

belastninger.

Modeller
Tralle i 1/2 europamål
Leveres i farven rød.
Indvendige mål:
810 x 610 mm.
Udvendige mål:
825 x 620 mm.
Max. belastning:
200 kg, fordelt på alle 4 hjul.

Tralle i 1/4 europamål
Leveres som standard i farverne rød, gul, blå, grøn eller
hvid.
Indvendige mål:
610 x 410 mm.
Udvendige mål:
623 x 423 mm.
Max. belastning:
300 kg, fordelt på alle 4 hjul.

Tilbehør til plasttraller
Stativ til plasttraller i 1/4
europamål
Standardhøjden er 1320 mm.
Stativet kan rumme 20 traller
med Ø100 mm hjul eller alternativt 13 traller og 12 riste.
Kan også bestilles i specialmål.

Løs rist
Risten lægges ned i rammen
og anvendes ved transport af
kartoner eller kasser, der er
mindre eller større end trallens
mål.

Håndtag til plasttraller
Lige til at montere uden brug
af værktøj – gør det nemt at
flytte trallerne.

Ståltraller
Ståltraller
Ståltraller er fremstillet i gulchromatiseret stål. Ståltrallerne har en stor holdbarhed
og en stabil konstruktion, der
er velegnet til høje belastninger.
Modellerne kan ved større
ordrer leveres i rustfri stål og i
specielle dimensioner.

n Stabil konstruktion

til høje

belastninger.
n Hjulenes messingglidelejer

giver let og problemfri
kørsel. Alle metaldele er
elforsinket eller i rustfri stål.
n Hjulgaflens konstruktion

garanterer stabil og sikker
transport.

Modeller

Model A
Tralle med langsgående
midterprofiler til mindre
kartoner eller kasser.
Mål:
Model A leveres i mål fra
400 x 600 mm til 800 x 1200
mm (udv. mål).
Se øvrige mål i prislisten.
Belastning:
Fra 300 til 1000 kg, fordelt på
alle 4 hjul.

Model B
Tralle uden midterprofil til
kartoner, kasser etc., der er
større end rammens udvendige
mål.
Mål:
Model B leveres i mål fra
300 x 450 m til 480 x 580 mm
(udv. mål).
Se øvrige mål i prislisten.
Max. belastning:
Fra 150 til 400 kg, fordelt på
alle 4 hjul.

Model C
Tralle med opadvendt vinkelprofil til kartoner, stabelkasser
etc., der passer i rammens
indvendige mål.
Mål:
Model C leveres i mål fra
235 x 450 mm til 430 x 730 mm
(to ølkasser). I mål 410 x 610
mm leveres model C også i
syrefast rustfrit stål.
Se øvrige mål i prislisten.
Max. belastning:
Fra 130 til 400 kg, fordelt på
alle 4 hjul.

Flexitraller
Flexitralle til runde former med
en diameter på mellem 360
og 500 mm eller til kantede
og specialformede genstande
med mål op til 480 x 480 mm.
Uden brug af værktøj trækkes
flexitrallen ud eller skydes
sammen til den aktuelle
størrelse.
Max. belastning:
Ca. 60 kg, fordelt på alle 4
hjul.
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Vælg de
rigtige hjul
Tralleprogrammet består af
flere forskellige kombinationer
af hjultyper, størrelser og
materiale (se prisliste). I det
følgende er der nogle retningslinier for rigtigt hjulvalg.

Fire drejelige eller
to faste + to drejelige
Traller med fire drejelige hjul
er en stor fordel, hvor der er
behov for maksimal manøvreringsevne. To faste + to drejelige hjul kan være en fordel
ved transport over lange
strækninger.

Hvad angår underlagets hårdhed, er der en grundregel, der
siger: Hårdt hjul mod blødt
gulv og blødt hjul mod hårdt
gulv.

Gulvets beskaffenhad,
hjultype og størrelse
Gulvets beskaffenhed har stor
betydning for valg af hjul.
Et hjul med stor diameter ruller
lettere end hjul med en lille
diameter. Dette er specielt
mærkbart på ujævnt underlag.
Hjul med stor diameter

I det første tilfælde kører et
hårdt hjul med mindre rullemodstand mod det bløde gulv,
og trallen er dermed lettere at
skubbe. I det andet tilfælde
kører et blødt hjul mod hårdt
underlag, hvilket betyder lavere støjniveau og skånsomhed
mod det hårde gulv.

optager lettere niveauforskelle
ved tærskler, elevatordørtrin,
små trappetrin etc.
Struers A/S
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