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SÆKKEVOGN MED VASK
Varenr. 142750 + 142751

Flyt håndvasken udenfor og formindsk smittespredningen med den mobile vaskestation fra Ravendo Randersbøren.
Ravendo Randersbørens Sækkevogn med vask er en
flytbar vaskestation, der er velegnet til ethvert formål,
hvor der er behov for god hånd-hygiejne.
Den mobile vaskestation er nem at montere, rengøre
og betjene og kan placeres hvor som helst, både inde
og ude. Dette gøres let og skånsomt med den flytbare
Multisækkevogn CLM 250 LS.

FIND MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

CLM WS-P
Varenr. 142750

CLM WS
Varenr. 142751

Sækkevogn med vask
CLM WS-P leveres komplet
med sækkevogn, håndvask, hane, afløbsslange,
fodpumpe og to vandbeholdere.

Sækkevogn med vask
CLM WS leveres komplet
med sækkevogn, håndvask, afløbsslange og
armatur.
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RAVENDO RHINO CART
Varenr. 142646

Ravendo Rhino Cart er en solid, terrængående dolly, der
er specielt designet til at overkomme ujævne overflader,
mens du flytter op til 500 kg.
Stellet er lavet af specialiseret hærdet stål og et forstærket dæk i polyresin. Dollyen kan flytte op til 500 kg. Stellet
har en teleskopisk ramme på tværs, der let udvides til
116 cm, så den kan flytte brede genstande og paller.
Er genstandene endnu større, kan siderne på Ravendo
Rhino Cart adskilles helt, så endnu større og bredere genstande kan flyttes uden besvær.
Dolly’en er udstyret med otte solide polyurethan-hjul, der
nemt kan køre henover næsten enhver overflade.

FIND MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

Lasteevne 500 kg

Stel af specialiseret hærdet stål
og et forstærket dæk i polyresin

8 solide polyurethan-hjul
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Varenr. 144695

Vores nye gipspladehejs har stor anvendelighed på monteringsflader, hvor den giver ergonomisk støtte og et mere
sikkert arbejdsmiljø, samtidig med, at den giver dig hænderne fri til at skrue pladerne fast i loft og skråvægge. Er
inkl. vippeled, så dette ikke skal tilkøbes.
Gipspladehejsen har en justerbar højde fra 1860 - 3000
mm og kan løfte plader med en vægt op til 70 kg.
Med den 5-hjulsstyrede kontruktion får du en god og
stabil venderadius, og de påmonterede tentehjul med
bremse sikrer et arbejde på et stabilt underlag.

FIND MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

Gipspladehejsen er født med højkvalitets TENTE hjul, der er afsmitningsfrie, lydløse og med bremse.

Robust kædetræk og hæve/sænke
funktion giver mulighed for at hæve
pladerne sikkert og effektivt

Gipspladen kan løftes op fra gipsbukkene eller fra pladevognen og lægges
nemt på vippefunktionen, hvor to splitter støtter pladen.

Gipspladehejsen har en justerbar højde fra 1860 - 3000 mm og kan løfte
plader op til 70 kg.
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Varenr. 146140

Vores nye special trillebør med låg har samme gode egenskaber som den traditionelle Mørtelbør BC 1100 – blot
med en børkasse monteret ovenpå.
Mørtelbør BC 1100 LID kan rumme 110 liter, er god til opbevaring af håndværktøj og er let at komme rundt med.
Den er udstyret med håndtag og hul til påsætning af
hængelås, så den kan aflåses.

FIND MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

Mørtelbør BC 1100 LID har påmonteret
håndtag.

Med luftgummihjul er du sikret gode
køreegenskaber, høj lastkapacitet og
en lang levetid.

TI

PN

MØRTELBØR BC 1100 LID

C

LUFT
EU

MA

Nye produkter 2020

NT
TE E

MONTAGEVOGN WM

TE

N TE

Varenr. 142700

Montagevogn WM - gør montering af væghængte kummer til en leg!
Spændehåndtag med pumpefunktion og en kraftig krog
sikrer et godt hold på kummen.
Det smarte hæve-sænke system hjælper med finjustering
af løftehøjden, og de afsmitningsfrie Tente-hjul i høj kvalitet med bremse giver både stabil transport og aflæsning.
Kummen køres herefter til det ønskede sted, hvor den let
kan monteres - og du er sikret både gulv, ryg og en intakt
kumme.

FIND MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

Montagevognen er udstyret med et
spændehåndtag med pumpefunktion
og en kraftig krog, der sikrer et fast
greb på kummen.

Højkvalitets Tente-hjul er med til at sikre en stabil transport og en bremse på
de to bagerste hjul sikrer, at hele vognen står fast.

Montagevognen kan foldes sammen og
er nem at transportere.

Et smart hæve-sænke system gør, at
kummen sikkert og trygt kan løftes på
plads.
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ALU SÆKKEVOGNE
Syv forskellige sækkevogne til syv forskellige behov!
Vores nye ALU sækkevogne er både prisvenlige og af høj
kvalitet. De er lavet af letvægt stel, har en lastkapacitet
på 200 kg og giver en mange anvendelsesmuligheder.

FIND MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

UDEN UDFALDSRAMME

MED ALMINDELIG UDFALDSRAMME

ALU 200 CLM M

ALU 200 CLM LM

ALU 200 2-IN-1 M

Varenr. 145451

Varenr. 145452

Varenr. 145453

Varenr. 145454

ALU 200 CLS M

MED STOR UDFALDSRAMME

UDEN UDFALDSRAMME

Lastkapacitet.
200 KG
Prisvenlig
Letvægt

ALU 200 CLS SR M
UDEN UDFALDSRAMME
MED GLIDESKINNER

MED ALMINDELIG UDFALDSRAMME
OG GLIDESKINNER

ALU 200 CLM SR M

ALU 200 CLM SR M XL

Varenr. 145455

Varenr. 145456

Varenr. 145457

MED STOR UDFALDSRAMME
OG GLIDESKINNER

Massive hjul
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Varenr. 164014 + 164114

Med el-transportvogn TW 1500 og TW 2000 får du effektive motoriserede transportvogne til sikker transport
af tungt gods. Transportvognene er udviklet med høj
funktionalitet og et ergonomisk godt arbejdsmiljø i fokus. Lastkapacitet op til 1000 kg.
Kan fås i længder: 1500 mm og 2000 mm

MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

Tilbehør

sider og ender

Udstyret med Thriller-head fra
danske IMMO.

Tilbehør

hjørnestolper
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EL LAGERVOGN
Med vores nye el-lagervogn får du dækket dit behov for
effektiv og stabil transport. Lagervognen er udstyret
med betjeningspanel fra danske IMMO, hvilket gør det
nemt at styre el lagervognen.
Fås med enten massiv eller luftgummihjul og i to forskellgie størrelser: 1000 mm og 1250 mm.
Varenr.
165050 TW 1000 M
165054 TW 1000 L
165650 TW 1250 M
165654 TW 1250 L

FIND MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

Stærk EASY-GO motor
Mindsker risikoen
for overbelastning
Trinløs hastighedsregulering
Kan trække op til 500 kg
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EL PALLEKÆRRE EPT 80 TIP
Varenr. 164766

Med en lasteevne på hele 325 kg, skånes kroppen og
en effektiv og let transport af stenhoveder sikres både i
terræn, på rampe og på stillads med den eldrevne pallekærre fra Ravendo Randersbøren.
Pallekærren er udstyret med en kraftig eldrevet akselmotor på 400W, Lithium-ion batteri og justerbare gafler.
De ergonomiske håndgreb sikrer en optimal
bevægelsesfrihed.

MERE INFORMATION PÅ
www.ravendo.com

TILBEHØR

BØRKASSE

SÆKKEVOGNS-BÆREPLADE

ALU PLADE

ALU RAMPE

Varenr. 640812

Varenr. 640810

Varenr. 640801

Varenr. 640800

