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SANO Liftkar SAL

Sida 3

Motoriserad trappklättrare som är snabb, lätt i vikt, lätthanterad och klarar svängd trappa.

SANO Liftkar HD

Sida 11

Motoriserad trappklättrare för tyngre gods med kontroll i körningen.

SANO Liftkar PTR

Sida 14

Motoriserad bandgående trappklättrare för rörelsehindrade.

SANO Liftkar PT

Sida 16

Motoriserad trappklättrare för rörelsehindrade.

GKS-PERFEKT

Sida 17

Domkrafter och transportrullvagnar med kvalitet och slitstyrka.

POWERATTACK

Sida 23

Motordriven godsförflyttare som kan ersätta truck och hanterar vikter på 25 ton.

AIRSLED

Sida 24

Svävare som möjliggör flytt av tungt gods med minimal ansträngning.

TELESKOPLYFT EL

Sida 25

Allt som behöver placeras några meter upp på vägg eller tak är detta ett måste.

TELESKOPLYFT MANUELL

Sida 31

Som Teleskoplyft El men du vevar upp godset själv.

STEVENS

Sida 32

Manuella kärror för hantering av tungt och skrymmande gods.

ÖVRIGT

Sida 33

Kartong, Deluxe covers o annan transportutrustning.
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SANO LIFTKAR SAL Uni
Greppsäkra

LIFTKAR SAL - den lilla lätta motordrivna
trappklättraren med stor variation.

Greppvänliga handtag
i specialmaterial

Liftkar SAL, trappklättraren som endast
väger 20 kg inkl. batteriet. Du kan välja på
lyftkapaciteterna 110 kg, 140 kg eller 170
kg och kan då köra som snabbast hela
48 steg i minuten, men du anpassar
givetvis hastigheten så som du vill
ha det.
Liftkar SAL hanterar både raka
och svängda trappor. Detta
med enkelhet samt bibehållen
kontroll och balans.
Du har många tillval här,
detta för att passa din
bransch och dina behov.
Se mer info och filmer på
www.molico.se

Mångsidig

Flexibla handtag för
olika situationer

Stöd

Möjlighet att komplettera med ytterligare godsstöd och tillbehör

Batteri

Lättmonterat för snabb och enkel
hantering

Motoriserade
Funktionshjul

Med motor som gör trapphanteringen till en
barnlek och med bromsfunktion nedför

Punkteringsfria hjul
Ett tillval för tuffa tag

Hjulskydd

Håller gods och
transportskydd rent

Lastplatta

Rejäl konstruktion finns som
uppfällbar eller
fixerad efter ditt val
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Liftkar SAL 110 FOLD-L

030717

Liftkar SAL 110 UNI

030702

Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 48 steg / minut
med 110 kg:s last. Extremt lätt - 20
kg inkl. batteri. Max steghöjd 21 cm.
Med FOLD-L har du en mix av manuell
kärra, UNI och ERGO. Lastplatta och
spännband beställs separat.

Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 48 steg / minut med
110 kg:s last. Extremt lätt - 20 kg inkl.
batteri. Max steghöjd 21 cm. Med UNI
tar du topptungt gods men även mindre
gods i olika storlekar. Lastplatta och
spännband beställs separat.

Material:
Mått:

Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 153 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
25100:- / st
5 fp
23800:- / st

Aluminium
Höjd 163 cm
/fälld 131 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
27200:- / st
5 fp
25800:- / st

Liftkar SAL 140 FOLD-L

030716

Liftkar SAL 140 UNI

030701

Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 35 steg / minut
med 140 kg:s last. Extremt lätt - 20
kg inkl. batteri. Max steghöjd 21 cm.
Med FOLD-L har du en mix av manuell
kärra, UNI och ERGO. Lastplatta och
spännband beställs separat.

Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 35 steg / minut med
140 kg:s last. Extremt lätt - 20 kg inkl.
batteri. Max steghöjd 21 cm. Med UNI
tar du topptungt gods men även mindre
gods i olika storlekar. Lastplatta och
spännband beställs separat.

Material:
Mått:

Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 153 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
26400:- / st
5 fp
25100:- / st

Aluminium
Höjd 163 cm
/fälld 131 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
28500- / st
5 fp
27100:- / st

Liftkar SAL 170 FOLD-L

030724

Liftkar SAL 170 UNI

030721

Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 29 steg / minut med
170 kg:s last. Extremt lätt - 20 kg inkl.
batteri. Max steghöjd 21 cm. Med FOLDL har du en mix av manuell kärra, UNI
och ERGO. Lastplatta och spännband
beställs separat.

Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 29 steg / minut med
170 kg:s last. Extremt lätt - 20 kg inkl.
batteri. Max steghöjd 21 cm. Med UNI
tar du topptungt gods men även mindre
gods i olika storlekar. Lastplatta och
spännband beställs separat.

Material:
Mått:

Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 163 cm
/fälld 131 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
29800:- / st
5 fp
28300:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

Aluminium
Höjd 153 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
27700- / st
5 fp
26300:- / st
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LIFTKAR SAL

Liftkar SAL 110 ERGO

030705

Liftkar SAL 110 FOLD

030708

Motordriven trappklättrare som fungerar
i snäva trappor och trånga utrymmen.
Klarar 48 steg / minut med 110 kg:s last.
Extremt lätt - 20 kg inkl. batteri.Max
steghöjd 21 cm.
Med ERGO arbetar du med rak rygg och
har god kontroll över godset. Godset bör
inte vara för bottentungt. Perfekt för paket, lådor, gastuber, ölfat mm. Lastplatta
och spännband beställs separat.

Motordriven trappklättrare som
fungerari snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 48 steg / minut med
110 kg:s last. Extremt lätt - 20 kg inkl.
batteri. Max steghöjd 21 cm. Med FOLD
arbetar du med rak rygg då handtaget
justeras till godset. Perfekt för kylskåp,
frys, spis, vending-maskiner, gastuber,
mm. Lastplatta och spännband beställs
separat.

Material:
Mått:

Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 157 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
25400:- / st
5 fp
24100:- / st

Liftkar SAL 140 ERGO

Aluminium
Höjd 156 cm
/fälld 100 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
26700- / st
5 fp
25400:- / st
030704

Liftkar SAL 140 FOLD

030707

Motordriven trappklättrare som fungerar
i snäva trappor och trånga utrymmen.
Klarar 35 steg / minut med 140 kg:s
last. Extremt lätt - 20 kg inkl. batteri.
Max trappstegshöjd 21 cm.Med ERGO
arbetar du med rak rygg och har god
kontroll över godset. Godset bör inte
vara för bottentungt. Perfekt för paket,
lådor, gastuber, ölfat mm. Lastplatta och
spännband beställs separat.

Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 35 steg / minut med
140 kg:s last. Extremt lätt - 20 kg inkl.
batteri. Max steghöjd 21 cm. Med FOLD
arbetar du med rak rygg då handtaget
justeras till godset. Perfekt för kylskåp,
frys, spis, vending-maskiner, gastuber
mm. Lastplatta och spännband beställs
separat.

Material:
Mått:

Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 157 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
26700:- / st
5 fp
25400:- / st

Liftkar SAL 170 ERGO

Aluminium
Höjd 156 cm
/fälld 100 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
28000:- / st
5 fp
26600:- / st
030722

Liftkar SAL 170 FOLD

Motordriven trappklättrare som fungerari snäva trappor och trånga utrymmen. Klarar 29 steg / minut med 170
kg:s last. Extremt lätt - 20 kg inkl. batteri.
Max trappstegshöjd 21 cm.Med ERGO
arbetar du med rak rygg och har god
kontroll över godset. Godset bör inte
vara för bottentungt. Perfekt för paket,
lådor, gastuber, ölfat mm. Lastplatta och
spännband beställs separat.
Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 157 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
28000:- / st
5 fp
26600:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

030723
Motordriven trappklättrare som
fungerar i snäva trappor och trånga
utrymmen. Klarar 29 steg / minut
med 170 kg:s last. Extremt lätt - 20
kg inkl. batteri. Max steghöjd 21
cm. Med FOLD arbetar du med rak
rygg då handtaget justeras till god
set. Perfekt för kylskåp, frys, spis,
vending-maskiner, gastuber mm.
Lastplatta och spännband beställs
separat.
Material:
Mått:
/fälld

Aluminium
Höjd 156 cm
100 cm
Bredd 48 cm
Djup 28 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
29300:- / st
5 fp
27800:- / st

LIFTKAR SAL
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Dörrhållare

930153
Dörrar, fönster, gipsskivor mm transporteras
enkelt med Dörrhållaren. Filtbeklädd för att ta
bort reprisken. Spännband klickas fast i ramen
med flertalet alternativ. Du kan snedställa godset
vänster eller höger och har perfekt balans i alla
lägen. Passar samtliga SAL-modeller.
Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 121 cm
Bredd 70-125 cm
Djup 60 cm
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 st
11600:- / st
5 st
11000:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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LIFTKAR SAL

Kaminlyft

930125

Unikar

Här kombinerar vi en motordriven trappklättrare
med Lifting system. Perfekt vid på/avlastning bil
och vid hjälp av lyft upp/ ned från bänk. Fungerar
även som avlastningsbord eller arbetsbord ute
på arbetet. Grundmodell är Liftkar SAL Uni 110
med extra lastplatta, vev, bromssystem, snurrhjul,
lastplatta Standard. Du tar snabbt och enkelt av
Lifting System om du enbart vill använda Liftkar
SAL.
Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 133 cm
Bredd 48 cm
Lastplatta 40*60cm
Djup 80 cm
Lyfthöjd: 90 cm
Övrigt:
Går att få 110 cm i lyfthöjd och djupare lastplatta samt andra modeller
av trappklättrare.
Fp:
1 st / fp
Pris			
Från 39000:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

100528
Perfekt vid på/avlastningbil och vid hjälp av
lyft upp/ned bänk/hylla. Fungerar även som
avlastningsbord eller arbetsbord. Underhållsfritt
lyftband. Broms ingår. Tillval lastplatta 59x40 cm
eller 59x54 cm, ryggstöd. Finns med lyfthöjd 110,
130, 140, 150, 160cm. Nedan pris gäller 110cm.
Material		
Stål
Lastkapacietet:
120 kg
Mått		
Höjd 140 cm
		
Bredd 59 cm
		
Djup 74 cm
Fp:		
1 st / fp
Pris			
1 st		
10600:- / st
5 st		
10100:- / st

LIFTKAR SAL
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Modulkar

025703

Modulkar Allroundkärra

Lätt, smidig aluminiumkärra för allehanda typer av gods. Pistolhandtag med
knogskydd, ram med
fäste för spännband – högt som lågt,
hjulskydd. Lastplatta väljs separat.

Gedigen, ergonomisk lättviktare som
används framförallt av flyttbranschen.
Knogskydd som räddar händerna, glidmedar för enkel transport i trapporna,
uppfällbar lastplatta för mindre platsutrymme i bilen. Lastplatta väljs separat.

Material: Aluminium
Lastkapacitet: 300 kg
Mått:
Höjd 133 cm
Bredd.44 cm
Luftgummihjul 25 cm
Vikt :
10 kg
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
2540:- / st
5 fp
2400:- / st

Material:
Aluminium
Mått:		
Höjd 130 cm
		
Bredd 44 cm
Lastplatta 		
27 x 24 cm
Luftgummihjul 25 cm
Lastkapacitet
300 kg.
Vikt
10 kg
Fp: 		
1 st / fp
Pris		
1 fp
2690:- / st
5 fp
2550:- / st

Spännband 1,40 eller 2,70 m

930006, 930007

025701

Batteri

004110
Med ett enkelt klick byter du batteri.
24 VDC, 5 Ah. 4 kg. Underhållsfritt.

Spänn fast godset för säker körning.
Görs snabbt och enkelt genom att
klicka fast spännbandet högt
eller lågt i ramen. Spelar ingen roll
om du har högt/lågt, smalt/brett
gods. Allt sitter fast.

Pris		
1 st
2300:- / st
5 st
2175:- / st

Pris		
1 st
185:- / st
5 st
170:- / st

Laddare
Spännband 3,50 m

930123
Spänn fast godset för säker körning.
Görs snabbt och enkelt genom att
klicka fast spännbandet högt
eller lågt i ramen.
Spelar ingen roll om du har högt/
lågt,
smalt/brett gods. Allt sitter fast.
Pris		
1 st
260:- / st
5 st
250:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

930606
Batteriet laddas snabbt och enkelt
med denna adapter. Det finns också
adapter för bilen.
Pris		
1 st
1680:- / st
5 st
1600:- / st
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LIFTKAR SAL

Lastplattor
Lastplatta XWL

930074

Lastplatta GS-NG

930084

59 x 18 cm

47,6 x 24 cm

Pris		
1 st
1370:- / st
5 st
1300:- / st

Pris		
1 st
1130:- / st
5 st
1070:- / st

Lastplatta WL

930018

Lastplatta DS-NG

930085

36 x 18 cm

45 x 19 cm

Pris		
1 st
990:- / st
5 st
940:- / st

Pris		
1 st
1025:- / st
5 st
980:- / st

Lastplatta GS

930030

Lastplatta LH

930002

48 x 24 cm

47 x 28 cm

Pris		
1 st
1370:- / st
5 st
1300:- / st

Pris		
1 st
1380:- / st
5 st
1300:- / st

Lastplatta G

930003

Lastplatta V

42 x 34 cm

930001
41 x 23 cm

Pris		
1 st
1370:- / st
5 st
1300:- / st

Lastplatta Standard

Pris		
1 st
875:- / st
5 st
830:- / st

030025
28 x 24 cm
Pris		
1 st
875:- / st
5 st
830:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

SANO LIFTKAR HD Uni Dolly
LIFTKAR HD - för tungt gods upp till 360 kg
En maskin som gör transporten av topptunga
gods som ex värmepumpar, varuautomater
eller bottentunga pannor, kopiatorer
Två varvtal
till en relativt enkel hantering.
för trygg förflyttning
Maskinen möjliggör en mer upprätt
arbetsställning vilket gör att du
klarar av trånga trappor men även
Robust ram med fäste
svängda trappor. Liftkar HD kan
för spännband
väljas med utfällbara stödhjul för
att underlätta transport på plan
mark.
Dolly
Liftkar HD går att anpassa
för just dina behov och
önskemål.

stödhjul som enkelt fälls ut för
förflyttning av tunga laster
över plan mark

24 V batteripack med
snabbaptering
kan laddas i bilen

Automatiskt avstängningsläge

Klarar steghöjd på 22 cm
Punkteringsfria
däck

Elektriska trappkantsbromsar
garanterar högsta säkerhetsnivå

Lastplatta

finns i flera utföranden
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LIFTKAR HD

Liftkar HD Uni

060701

Liftkar HD Uni Dolly

060706

Motordriven trappklättrare idealisk
för högt och tungt gods. Med denna
kör du värmepumpar, dryckautomater, solpaneler, mattrullar,
spelautomater mm. Max steghöjd
22 cm. Klarar 360 kg. Lastplatta och
spännband ingår.

Motordriven trappklättrare med
utfällbara stödhjul som underlättar
transporter på plan mark. Med denna
kör du varuautomater och det som
UNI kan erbjuda. Max steghöjd 22
cm. Klarar 330 kg. Lastplatta och
spännband ingår.

Material:
Mått:

Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 162 cm
Bredd 56 cm
Djup 30 cm
Lastplatta: 53 x 18 cm
Vikt:
44 kg inkl. batteri.
Hastighet Långsam: 6 steg / min
Snabb: 10 steg / min
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
40900:- / st
5 fp
38800:- / st

Aluminium
Höjd 162 cm
Bredd 56 cm
Djup 30 cm
Lastplatta: 53 x 18 cm
Vikt:
38 kg inkl. batteri.
Hastighet: Långsam: 6 steg / min
Snabb: 10 steg / min
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
35400:- / st
5 fp
33700:- / st

Liftkar HD Fold

060705

Liftkar HD Fold Dolly

Motordriven trappklättrare idealisk
för kompakt, tungt gods. Med
denna kör du värmepumpar, pannor,
hissmotorer mm. Max steghöjd 22
cm. Klarar 360 kg. Lastplatta och
spännband ingår.

060711
Motordriven trappklättrare med
utfällbara stödhjul som underlättar
transporter på plan mark. Max steghöjd 22 cm. Klarar 330 kg. Lastplatta
och spännband ingår.
Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 179 cm
Bredd 56 cm
Djup
30 cm
Lastplatta: 53 x 18 cm
Vikt:
45 kg inkl. batteri.
Hastighet: Långsam: 6 steg / min
Snabb: 10 steg / min
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
45100:- / st
5 fp
42900:- / st

Material:
Mått:

Aluminium
Höjd 162cm
/fälld 120 cm
Bredd 56 cm
Djup 30 cm
Lastplatta: 53 x 18 cm
Vikt:
39 kg inkl. batteri.
Hastighet: Långsam: 6 steg / min
Snabb: 10 steg / min
Fp:
1 st / fp
Pris		
1 fp
37600:- / st
5 fp
35800:- / st

Rull-lastplatta

960101
34 x 46 cm
Pris			
1 st
3100:- / st
5 st
2970:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

LIFTKAR HD
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SANO PT Uni
Sano har utvecklat trappklättrare för rullstolsburna
och här visar vi 2 varianter. PT Uni modellen som
är den mest använda inom färdtjänsten. PT Uni
hanterar både raka och svängda trappor. PTR
som är en bandgående modell hanterar raka
trappor.

Handtagsenhet

Justerbar i höjd och
här även körknappar

Vi skräddarsyr gärna modell efter dina
behov så kontakta oss för råd.
Vill du fördjupa dig mer så finns
bruksanvisning, filmer, etc på vår
hemsida www.molico.se

Ryggstödsklämma
Håller rullstolen på plats

Batteri

Underhållsfritt, läckagesäkert
bly-gel med intern säkring

Klättringsenhet

Sidohjulen låser klättraren vid
trappkanten för full säkerhet.

Sidoplattform
Här placeras
rullstolshjulen

LIFTKAR PT
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Med PT Uni kan du transportera alla typer av rullstolar i trappor utan några modifieringar på rullstolen och utan att ta bort hjulen.
PT Uni består av 3 delar; handtagsenheten, batteri och klättringsenheten. Väger totalt endast 27,6 kg och tar väldigt liten plats
isärtagen. PT uni har 2 sidoplattformar där rullstolshjulen rullas upp och rullstolen låses fast med ryggstödsklämman. Mest
förekommande motordrivna trappklättraren inom färdtjänsten. Fungerar i både rak och svängd trapp.
Vikt:

28 kg

Max lastvikt:
(rullstol och passagerare)

130 kg / 160 kg

Höjd:

113 cm

Bredd:

76 cm (sidoplattform nedsänkt)
31 cm (sidoplattform uppfälld)

Djup:

39 cm

Liftkar PT 130
Liftkar PT 160

Art. No. 045 727
Art. No. 045 728

31 800 :- / st
32 800 :- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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LIFTKAR PTR

Liftkar PTR är en mobil enhet som utvecklats för körning i raka trappor. Rullstolsburna kan nu förflytta sig mer fritt och
föraren behöver inte påfresta ryggen vid trappkörning.
Med enkelhet demonterar du Liftkar PTR i två portabla delar. Basenheten med batteri väger 28 kg och handtagsenheten väger
11 kg. Liftkar PTR säkerställer säker hantering i raka trappor.
Vikt:

39 kg

Handtagsvikt:

11 kg

Klättringsenhetsvikt:

28 kg

Max lastvikt :
(rullstols och passagerare):

130 kg / 160 kg

3 hastigheter (per minut):

4,5 m / 5,5 m / 6,5 m

Max trappvinkel:

35 °

Höjd:

93 cm

Bredd:

65 cm

Längd basenhet:

98 cm

Längd inkl. längdenhet:

138 cm

Landningsyta (min.):

97 x 97 cm

Liftkar PTR 130
Liftkar PTR 160

Art. No. 075 701
Art. No. 075 702

38 700 :- / st
39 800 :- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

GKS-Perfekt V5 Domkraft 5 t
Precision, kontroll
och livslängd.

Pumphandtag

Avskruvbart pumphandtag. Fungerar även
som styrstag när domkraften rullas

GKS-Perfekt erbjuder det bästa i
ingenjörskonst om du söker
kvalitet, slitstyrka och livslängd
inom transportrullvagnar och
domkrafter.
Läs mer på vår hemsida
www.molico.se
Finns även i nickelplätering

Snabbkoppling

Snabbkoppling för pump

Bärhandtag
Precision

Sänk ditt gods med stor precision med
justeringsskruven

Placeringsyta

Placeringsyta med anti-slip
tåplatta och cylindertopp.Stor
vidd på lyfthöjd

3 års garanti

Vridbara stödplattor

Högsta kvalitet

Genomgående högsta kvalitet på
packningar och ventiler. Finmekanik
när den är som bäst

Gummihjul

Gummihjul för smidig transport
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GKS

GKS-Perfekt V5 Domkraft 5 t

10181

GKS-Perfekt V10 Domkraft 10 t

10182

Lyft av tungt gods. Max 5 ton.

Lyft av tungt gods. Max 10 ton.

Material

Material

Stål
Gummihjul
Arbetstryck		
520 bar
Lyfthöjd med tåplatta
		1,5 - 14 cm
Startnivå tåplatta
3x
Lyfthöjd cylindertopp
25 cm
Mått		26 x 21 x 25 cm
Vikt		21 kg
Fp		1 st / fp
Pris			
1 fp
9800:- / st
5 fp
9300:- / st

GKS-Perfekt V15 Domkraft 15 t

10183

Stål
Gummihjul
Arbetstryck		
520 bar
Lyfthöjd med tåplatta
2 - 16 cm
Startnivå tåplatta
4x
Lyfthöjd cylindertopp
31 cm
Mått		32 x 24 x 31 cm
Vikt		32 kg
Fp		1 st / fp
Pris			
1 fp
14200:- / st
5 fp
13500:- / st

GKS-Perfekt V20 Domkraft 20 t

10184

Lyft av tungt gods. Max 15 ton.

Lyft av tungt gods. Max 20 ton.

Material

Material

Stål
Gummihjul
Arbetstryck		
520 bar
Lyfthöjd med tåplatta
		2,5 - 16 cm
Startnivå tåplatta
4x
Lyfthöjd cylindertopp
31 cm
Mått		38 x 28 x 31 cm
Vikt		53 kg
Fp		1 st / fp
Pris			
1 fp
20100:- / st
5 fp
19100:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

Stål
Gummihjul
Arbetstryck		
520 bar
Lyfthöjd med tåplatta
3 - 16 cm
Startnivå tåplatta
3x
Lyfthöjd cylindertopp
32 cm
Mått		45 x 32 x 32 cm
Vikt		72 kg
Fp		1 st / fp
Pris			
1 fp
25500:- / st
5 fp
24200:- / st

GKS
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GKS-Perfekt U6

13292

GKS-Perfekt PV

Den lätta allround-domkraften för
vertikalt / horisontalt bruk. Max 6
ton.

Pump med 2 st snabbapterade
hydraulslangar. Passar 2 x V5, V5-EX,
V5K-EX, V10, V10-EX, V15, V20, 1 x
V30-EX.

Material
Stål
Arbetstryck
720 bar
Lyfthöjd med tåplatta
2 - 11 cm
Lyfthöjd cylindertopp
26 cm
Mått
26 x 15 x 26 cm
Vikt
5 kg
Fp
1 st / fp
Pris			
1 fp
8350:- / st
5 fp
7900:- / st

GKS-Perfekt TW28 Kassaskåpslyft 2,8 t

10193

Material

Stål
2 st x 2 m hydraulslangar
Arbetstryck
520 bar
Mått
46 x 14 x 17 cm
Vikt
12 kg
Fp
1 st / fp
Pris			
1 fp
9900:- / st
5 fp
9400:- / st

GKS-Alperfekt

Användning:
Lyft och transport tungt gods. Max
2,8 ton.
Material
Stål
Lyfthöjd
18 cm
Hjul
Hårdhjul av PUR
Hjuldiameter 20 cm
Mått
65 x 100 cm
Vikt
60 kg:
Fp
1 par / fp
Pris		
1 fp
16900:- / par
5 fp
16100:- / par

GKS-Alperfekt Premium

10018

10015
Kullagrat hjul för ett flertal av GKSPerfekts produkter.
Maxbelastning 750 kg.
Material
Polyamid
Mått
8,5 x 8,5 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
390:- / st
10 fp
370:- / st

GKS-Perfekt Steel

Kullagrat hjul för ett flertal av GKSPerfekts produkter.
Maxbelastning 1500 kg.

10016
Kullagrat hjul för ett flertal av GKSPerfekts produkter. För inom- och
utomhusbruk.
Maxbelastning 1200 kg.

Material
Polyamid
Mått
8,5 x 8,5 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
660:- / st
10 fp
625:- / st

GKS-Alperfekt PUR

10198

Material
Stål
Mått
8,5 x 8,5 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
750:- / st
10 fp
715:- / st

11769

GKS-Alperfekt Premium G

10022

Kullagrat hjul för ett flertal av GKSPerfekts produkter. För känsliga golv.
Maxbelastning 1200 kg.

Friktionskullagrat hjul för ett flertal av
GKS-Perfekts produkter. Maxbelastning 2500 kg.

Material
Polyuretan
Mått
8,5 x 8,5 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
660:- / st
10 fp
625:- / st

Material
Polyamid
Mått
14 x 8,5 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
1950:- / st
10 fp
1850:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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GKS

GKS-Perfekt F3 Transportrullvagn 3 t

10206

GKS-Perfekt L3 Transportrullvagn 3 t

Transport av tungt gods.
Max 3 ton.

Transport av tungt gods. Styrvinkel
90 grader. Dragstång medföljer. Max
3 ton.

Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
4 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
Ställbar bredd
30 - 100 cm
Fp
14 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
3200:- / st
5 fp
3050:- / st

GKS-Perfekt F6 Transportrullvagn 6 t

10208

Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
4 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
27 x 23 cm
Dragstång 95 cm
Vikt
13 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
3900:- / st
5 fp
3750:- / st

GKS-Perfekt L6 Transportrullvagn 6 t

Transport av tungt gods.
Max 6 ton.
Stål
11 cm
8 st GKS- Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
Ställbar bredd
64 - 130 cm
Vikt
29 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
6300:- / st
5 fp
5950:- / st

11070

Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
8 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
61 x 52 cm
Dragstång 108 cm
Vikt
42 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
8850:- / st
5 fp
8400:- / st

GKS-Perfekt L9 Transportrullvagn 9 t

Transport av tungt gods.
Max 9 ton.
Stål
11 cm
12 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
Ställbar bredd
80 - 150 cm
Vikt
34 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
8500:- / st
5 fp
8000:- / st
10312

11071

Transport av tungt gods. Dragstång
och dragögla medföljer. Styrvinkel
90°. Max 9 ton.

Material
Lasthöjd
Hjul

GKS-Perfekt F12 Transportrullvagn 12 t

10209

Transport av tungt gods. Dragstång
och dragögla medföljer.Styrvinkel
90°. Max 6 ton.

Material
Lasthöjd
Hjul

GKS-Perfekt F9 Transportrullvagn 9 t

10207

Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
12 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
84 x 58 cm
Dragstång 108 cm
Vikt
61 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
11700:- / st
5 fp
11150:- / st

GKS-Perfekt L12 Transportrullvagn 12 t

Transport av tungt gods.
Max 12 ton.
Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
16 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
Ställbar bredd
74 - 150 cm
Vikt
53 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
9800:- / st
5 fp
9300:- / st
För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

10313

Transport av tungt gods. Styrvinkel
90°. Dragstång och dragögla medföljer. Max 12 ton.
Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
16 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
103 x 62 cm
Dragstång 108 cm
Vikt
78 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
14000:- / st
5 fp
13300:- / st

GKS

molico produktkatalog - 2019

GKS-Perfekt TL6 Transportrullvagn 6 t

10229

GKS-Perfekt TL12 Transportrullvagn 12 t

10230

Transport av tungt gods.
Max 6 ton. Styrvinkel 50 grader. Justerbar bredd. Dragstång medföljer.

Transport av tungt gods. Max 12
ton. Styrvinkel 50°. Justerbar bredd.
Dragstång medföljer.

Material
Lasthöjd
Längd styrarm
Hjul

Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
95 cm
8 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
55 - 115 cm
Vikt
42 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
9700:- / st
5 fp
9200:- / st

GKS-Perfekt RL1 Rotationstransportrullvagn 1 t

11456

Stål
11 cm
16 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Längd styrarm 108 cm
Mått
Ställbart 66 - 100 cm
Vikt
98 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
20600:- / st
5 fp
19600:- / st

GKS-Perfekt RL2 Rotationstransportrullvagn 2 t

10238

Transport av tungt gods. Perfekt för
rotering och parallell-flytt. Max 1 ton.

Transport av tungt gods. Perfekt för
rotering och parallell-flytt. Max 2 ton.

Material
Lasthöjd
Hjul

Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
10 cm
3 st GKS-Alperfekt
Basic
7,5 x 6,6 cm
Mått
38 x 38 x 10 cm
Diameter på kontaktplatta17 cm
Vikt
15 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
6050:- / st
5 fp
5750:- / st

GKS-Perfekt RL4 Rotationstransportrullvagn 4 t

10240

Transport av tungt gods. Perfekt för
rotering och parallell-flytt. Max 4 ton.
Material
Lasthöjd
Hjul

Stål
11 cm
5 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
76 x 56 x 11 cm
Diameter kontaktplatta 25 cm
Vikt
55 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
12400:- / st
5 fp
11800:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

Stål
11 cm
3 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
Mått
69 x 51 x 11 cm
Diameter kontaktplatta 17 cm
Vikt
30 kg
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
8050:- / st
5 fp
7650:- / st
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GKS

GKS-Perfekt ROBOT 40 - 40 ton

13438
Transport av tungt gods med fjärrkontoll.
Används i kombination med L20 och
F20. Inga sladdar / slangar i körvägen. Max 40 ton.
DC-motor med broms 24 V / 1,5 k W
Material
Fjärrkontroll
Batteri
Längd styrarm
Hjul
Mått
Vikt
Fp
Pris

2 st Transportmoduler i stål
100 m räckvidd
Li - Polymer med
körtid 45-60 min
95 cm
8 st GKS-Alperfekt
8,5 x 8,5 cm
90x46x16 cm /
modul
2 x 45 kg
1 st / fp
Begär offert

Vi har utvecklat ROBOT 40-systemet för att hjälpa till att flytta tung utrustning inom en fabrik eller inom en monteringslinje. Tunga laster kan flyttas
oberoende av externa kraftkällor som el, hydraulik eller tryckluft.
Vår godkända 3-punkts rörlig lösning kombinerar den batteridriven,
fjärrstyrda L-Robot som som främre styrenhet med matchande F-vagn som
läsaxel och ger den professionella användarvänliga och enkla transporten
upp till 40 ton lastkapacitet.
Drivkonceptet för GKS-PREFEKT Transportsystem ROBOT 40 - Designat
som du vill arbeta.
•

Förhöjda fjärrstyrda batteridrivna Trasport-drivenheter, som är sidled
anslutna till L-roboten. F-vagnen fungerar som den tredje bakaxeln

•

En likströmsmotor (24V / 1,5kW) på vardera sidan av L-Robot driver det
speciella drivhjulet via ett vinkelväxel. Den tunga lasten sätter fast den
nödvändiga kontaktpressen på golvet.

•

Effekten från likströmsmotorn levereras med integrerade Lithum-Polymer-batterier på framsidan.

•

Den handhållna fjärrkontrollen möjliggör drift med två olika hastigheter och är utrustad med proportionell hastighetsreglering
För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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PowerAttack är en motordriven godsförflyttare som du
kopplar till en GKS-transportrullvagn eller direkt på godset.
Du kan flytta upp till 25 ton kontrollerat och enkelt.
Framförallt kan PowerAttack ersätta en truck i trånga
utrymmen där en truck inte kommer åt. Perfekt även vid
renrumshantering. Civenex utsåg denna produkt till årets
mest innovativa produkt 2010.

Handtag

För manövrering.

Teleskoparm

För justering av längd.

Batteri

Extrabatteri ingår.

Fäste

Stödhjul

För anslutning till transportrull-vagn
eller direkt på godset.

För enkel transport då
maskinen ej används.

PowerAttack EL

MTC 25C
Motordriven godsförflyttare som kopplas på
transportrullvagn eller direkt på godset. PowerAttack flyttar upp till 25 ton med kontroll
och enkelhet. Framförallt ersättning av truck
och används med fördel i trånga utrymmen.
Stödhjul för enkel transport då maskinen ej
används. Kan köras både framåt och bakåt
samt knapp för nödstopp.
Material
Längd
vikt
Eluttag

Aluminium
Teleskop 165 - 215 cm
55 kg
230 V / 50 cykler eller 110 V / 60
cykler
Hastighet 0 - 3,5 m / min. eller 0 - 20 m / min.
Steglös och smidig körning.
Motor
Synkroniserad 48 V med 1 KW
uteffekt
Pris		
1 st
91000:- / st
5 st
86500:- / st

PowerAttack Batteri

MTC 30CC
Motordriven godsförflyttare som kopplas
på transportrullvagn eller direkt på godset.
Batteridriven maskin som flyttar upp till 30 ton med
kontroll och enkelhet. Framförallt ersättning av
truck och används med fördel i trånga utrymmen.
Stödhjul för enkel transport då maskinen ej
används. Extrabatteri ingår samt laddningsenhet,
adapter. Batteriet körs ca 4-5 timmar beroende på
vikt och underlag. Kan köras både framåt och bakåt
samt knapp för nödstopp.
Material
Längd
vikt
Batteri
Hastighet

Aluminium
Teleskop 165-215 cm
75 kg
2 x litiumbatteri. 24 V / 22,5 Ah
0 - 22 m / min. Steglös och smidig
körning
Motor
Synkroniserad 24 V med 1 KW uteffekt
Pris		
1 st
133000:- / st
5 st
126500:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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AIRSLED

Airsled är en svävare som möjliggör flytt av tungt gods med
minimal ansträngning. Skjut in luftplattorna under godset
eller placera godset direkt på luftplattorna. Koppla sladden
till ett vanligt vägguttag och du har en svävare. Inga repor
eller nedsmutsning av varken gods eller golv. Detta sker
med full kontroll och millimeterprecision.

Airsled 3214A

3214A
Gods flyttas med enkelhet och utan
att röra golvet då den blir en svävare.
Perfekt för vitvaror, möbler och övrigt
gods.
Lastkapacitet 630 kg
Material

Airsled 2014A

2014A
Gods flyttas med enkelhet och utan
att röra golvet då den blir en svävare.
Perfekt för vitvaror, möbler och övrigt
gods.
Lastkapacitet 360 kg.

2 st luftplattor
4 st plastskivor
1 st blåsare 4 hk
Slangar
Fp
1 kit / fp
Pris		
1 fp
14900:- / fp
5 fp
14100:- / fp

Material

2 st luftplattor
4 st plastskivor
1 st blåsare 4 hk
Slangar
Fp
1 kit / fp
Pris		
1 fp
11600:- / fp
5 fp
11000:- / fp

Full kontroll

Du får godset exakt där du vill
ha det, med millimeterprecision
och utan ansträngning

Svävare

Sätt på blåsaren och du har
en svävare

Blåsare

Blåsare på 4 hk. Placeras i en
svångrem om halsen

Luftslang
Inga repor

Inga repor eller nedsmutsning av golv
då svävaren inte vidrör golvet

Airbeams

Hit trycks luften. Luften pressas ut genom
microhål och bildar en
luftfilm. Du har nu en
svävare.

Alla typer av underlag
Klarar trösklar, heltäckningsmattor och ojämnheter med hjälp av
plastskivor

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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Teleskoplyften fungerar som ett multi-verktyg - Plattform-Skivlyft-Glaslyft. En smart produkt med många möjligheter. Verktygen
byts snabbt och enkelt efter behov. Investera endast i de verktyg du har användning utav. Det går alltid att komplettera senasre
om behov uppstår. Filmer och mer info finns på www.molico.se

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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TELESKOPLYFT CM

Teleskoplyft Markis CM 340 och CM 520

Modell

Normalhöjd

Lyfthöjd

Lyftkapacitet

Vikt

Storlek ihopfälld

Storlek arbete

CM-340

97 cm

330 cm

130 kg vid 300 cm

21 kg

30 x 30 cm

110 x 100 cm

13 500 :-

CM-520

112 cm

490 cm

120 kg vid 330 cm

38 kg

38 x 38 cm

140 x 140 cm

19 300 :-

Endast plattform, mått 45 x 78 cm

Pris

2 300:-

Plattformsförlängning 2 x 38 cm

980 :-

•
•
•
•
•
•
•

Snabbriggad utan verktyg
4 stödben, justeras exakt efter önsemål, fungerar på ojämt underlag
Inbyggt vattenpass
Vevhantag för manuell hantering om el ej finns
Remotecontrol med valbar hastighet
Automatisk överlastningsbroms
Nödstoppsknapp

•
•

Lastplatta kan justeras dikt mot vägg
Kan kompletteras med Plattformsförlängning

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

TELESKOPLYFT DW
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Teleskoplyft Gipsskiva DW 340 och DW 520

Modell

Lyfthöjd

Marköppning

Maxlast

Maxlast vagga

Normalhöjd

Vikt mast

Vikt vagga

DW-340

340 cm

106 x 106 cm

120 kg

70 kg

102 cm

26 kg

8 kg

15 100 :-

DW-520

520 cm

143 x 148 cm

90 kg

70 kg

130 cm

38 kg

8 kg

20 900 :-

Endast Gipsskivshållare

•
•
•
•
•
•
•

Pris

3 900 :-

Snabbriggad utan verktyg
4 stödben, justeras exakt efter önsemål, fungerar på ojämt underlag
Inbyggt vattenpass
Vevhantag för manuell hantering om el ej finns
Remotecontrol med valbar hastighet
Automatisk överlastningsbroms
Nödstoppsknapp

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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TELESKOPLYFT GLS

Teleskoplyft Glas GLS 340 och GLS 520

Modell

Lastkapacitet
vid 80° vinkel

Lyfthöjd
horisontalt

Storlek ihopfälld

Storlek arbete

Lyftvikt

Vikt vagga

GLS-340

70 kg / 330 cm

340 cm

30 x 30 cm

100 x 100 cm

24 kg

15 kg

18 600 :-

GLS-520

70 kg / 330 cm

520 cm

38 x 38 cm

150 x 150 cm

38 kg

15 kg

24 400 :-

Endast Glaslyftshållaren

Pris

7 400 :-

•
•
•
•
•
•
•

Snabbriggad utan verktyg
4 stödben, justeras exakt efter önsemål, fungerar på ojämt underlag
Inbyggt vattenpass
Vevhantag för manuell hantering om el ej finns
Remotecontrol med valbar hastighet
Automatisk överlastningsbroms
Nödstoppsknapp

•

Säkerhetssugpump, diameter 20 cm, certifierad TÜV och GS). Enhetens kapacitet 65 kg.
En röd linje på sugpumpen fungerar som en vakuumindikator

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

TELESKOPLYFT AL 330
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Teleskoplyft manuell AL 330		
•
•
•
•

Tillval

Manuell teleskoplyft med automatbroms
Vid transport: 2 fasta och 2 rörliga hjul.
Vid arbete: 4 rörliga hjul med bromsfunktion
Tillval: Glaslyft, Gipsskivehållare

Glas
Pris: 7 400 :-

Pris: 9 300 :-

Gips
Pris: 3 900 :-

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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STEVENS

Appliance Truck

SRT66 M 66

Stevens Appliance Truck Company är ett anrikt företag
som har specialiserat sig på tillverkning av manuella
kärror för hantering av tungt och skrymmande gods.

Appliance Truck underlättar hantering av tungt
gods. Godset spänns fast med inbyggt spännband. Utfällbara stödhjul möjliggör transport
i tillbakalutat läge. De inbyggda rullbanden
används i trappor för att kunna hantera
lasten med en glidande rörelse vilket minskar
påfrestningen på användarens rygg.
Lastkapacitet - 550 kg.

Här har vi valt den populära SRT66 som med enkelhet
hanterar varuautomater, kassaskåp, side-by-side mm.

Material
Mått

Stål
Höjd 168 cm
Bredd 60 cm
Lastplatta 61 x 11 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
9700:- / st
5 fp
9300:- / st

Unikt för Stevens Appliance Truck Company är deras
patenterade kullager-rullband soch speciella stödhjul
som underlättar vid hanteringen och sparar din kropp
från förslitningsskador.

Filt och plastbeklädd ram

Spännband

Inbyggt spännband som fixerar godset

Allt för att undvika repor på godset

Rullband
Utfällbara stödhjul

Ger en enkel och kontrollerad transport

Rullband som bromsar och glider “ovanpå”
trappstegen. Klarar då
även svängd trapp.

Specialhjul

För att kunna vända och vrida i
trånga utrymmen samt klara tunga
vikter.

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se
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Deluxe Covers är tillverkat i kraftig nylon som skyddar mot repor. På insidan sitter ett mjukare bolster för att ge ytterligare
skydd mot stötar och slag. Skyddet är vattenavvisande, tvättbart i 40º och levereras i egen, skyddande säck.
Deluxe Covers är handgjort med högsta kvalitet och designen är genomtänkt så att ni enkelt kan
applicera skyddet över ert gods.
Vi skräddarsyr gärna efter era krav och behov.
Washing Machine Cover 60

506295

Washing Machine Cover 75

506275

Transportskydd för tvättmaskin, spis
och frys. Vattenavvisande, slitstarkt,
vadderat överdrag vid transport eller
lagring.

Transportskydd för tvättmaskin, spis
och frys. Vattenavvisande, slitstarkt,
vadderat överdrag vid transport eller
lagring.

Material
Polyester
Mått
61 x 61 x 84 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
920:- / st
5 fp
875:- / st

Material
Polyester
Mått
76 x 76 x 84 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
940:- / st
5 fp
890:- / st

Refrigerator Cover 155

506055

Refrigerator Cover 190

Transportskydd för kylskåp och
värmepannor. Vattenavvisande,
slitstarkt, vadderat överdrag vid
transport eller lagring.

Transportskydd för kylskåp och
värmepumpar. Vattenavvisande,
slitstarkt, vadderat överdrag vid
transport eller lagring. Finns även i
höjd 200 cm.

Material
Polyester
Mått
70 x 72 x 155 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
1220:- / st
5 fp
1160:- / st

Plasma TV Cover 28”-52”

507315

Carrying Mattress Bag

Transportskydd i kombi-variant för
Plasma TV 28”-52”. Vattenavvisande,
slitstarkt, vadderat överdrag vid
transport eller lagring. Bärhandtag
i sidorna och även handtag för att
bära över ena axeln.

3405-100

Material
Polyester
Mått
70 x 72 x 190 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
1360:- / st
5 fp
1290:- / st
504605
Transportbag för sängar. Perfekt
i svängda trappor om man ej kan
använda eller har tillgång till kärra.
Material
Polyester
Mått
48 x 208 x 31 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
890:- / st
5 fp
845:- / st

Material
Polyester
Mått
150 x 20 x 100 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
2300:- / st
5 fp
2185:- / st

Flexicover

506085

Flexicover

Transportskydd i stretchat tubformat
som smiter åt runt produkten. Appliceras snabbt och enkelt. Vattenavvisande, slitstarkt, vadderat överdrag
vid transport eller lagring. Standardhöjd 115cm, olika bredder. Går
även att skräddarsys till önskat mått.
Passar kylskåp, tvättmaskin, spis mm
med bredd ca 60-75cm.
Går ej att få med logotyp.
Material
Polyester
Mått
100 x 115 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
1590:- / st
10 fp
1225:- / st

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

3405-120
Transportskydd i stretchat tubformat
som smiter åt runt produkten. Appliceras snabbt och enkelt. Vattenavvisande, slitstarkt, vadderat överdrag
vid transport eller lagring. Standardhöjd 115cm, olika bredder. Går
även att skräddarsys till önskat mått.
Passar side-by-side mm.
Går ej att få med logotyp.
Material
Polyester
Mått
120 x 115 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
1890:- / st
10 fp
1450:- / st
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Kryssbärsele

28030

Godsmatta

28033

Vadderade axelband

Axelband som ej skär in eller
känns kvävande

Svankstöd

Håller ryggen på plats...
Förebygger alltså ryggproblem

Låsbygelsskydd

Skydd för låsbygel så att det inte
blir repor på godset

Lyft- & fixeringsöglor

Optimeras i kombination med
Kryssbärselen

3,5 meter band
Ergonomiskt utformad lyftutrustning. Vadderade axelband, svankstöd,
säkerhetsgrepp och band.

Material
Mått

Polyester
Längd 190 cm
Bredd 30 cm
Fp
1 st / fp
Pris		
1 fp
640:- / st
5 fp
575:- / st

Material		
Polyester
Mått		
Axelbredd 10 cm,
Längd band 3,5 m
Fp		
1 st / fp
Pris						
1 fp		
870:- / st
5 fp		
780:- / st

Flyttfilt

28001

Magasinfilt

Kraftig filt för täckning och skydd av
möbler samt annat gods. Kantsydd,
nyproducerad.

28002
Skyddsfilt vid magasinering men
fungerar även som flyttfilt.
Kantsydd, nyproducerad.

Material
Mått

100% blandfibrer
Längd 150 cm
Bredd 220 cm
Vikt
1500 g / filt
Fp
25 st / bal
Pris		
1 fp
36:- / st
10 fp
29:- / st

Kassaskåpslyft

För lyft av pianon, skåp, bordsskivor
mm. Används tillsammans med
kryssbärsele.

Material
Mått

100% blandfibrer
Längd 150 cm
Bredd 200 cm
Vikt
800 g / filt
Fp
25 st / fp
Pris		
1 fp
24:- / st
10 fp
19:- / st

29009

Palldragare

Transport av kassaskåp, dokumentskåp
mm.
Material

Stål
Hjul av polyuretan. Ø
15 cm
Mått
68 x 42 x 100 cm
Lyftkapacitet 1800 kg
Lyfthöjd
10 cm
Lyftplatta
60 x 6 cm
Vikt
80 kg / par
Fp
1 par / fp
Pris		
1 fp
5750:- / par
5 fp
5450:- / par

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

29015
Gaffelvagn med snabblyft för transport
och flyttning av pallgods. Boggiehjul.
Maxlast 2300 kg.
Material

Polyuretan
Styrhjul av gummi
Mått
Bredd 53 cm
Längd 115 cm
Maxlast
2300 kg
Fp
1 st / fp
Övrigt
Finns i flera längder
samt i andra utföranden.
Pris		
1 fp
3600:- / st
5 fp
3400:- / st

ÖVRIGT
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Damm & luddfri

Torkmaterial

Absorberande

Molico har genom lång erfarenhet samlat det bästa inom torkmaterial. Det är lätt att tro att det går bra med vilken trasa som helst, men du kommer snabbt att
märka skillnaden. Det är viktigt att välja rätt egenskaper på trasan för det jobb du utför.
Vi nöjer oss inte med något annat än högsta kvalitet och har sorterat bort sådant som knappar, hyskor och kragar m.m.
Vi delar gärna med oss av vår kunskap så att du ska kunna utföra ett riktigt bra arbete. Så kontakta oss om du är det minsta tveksam.

Vit bomulltrasa

900-10

Vit handduksfrotté

Används där trasan måste vara
damm- och luddfri, ha hög
absorptionsförmåga samt vara vit för att
se smutsen. Mix av dukar och lakan.

Används där trasan måste vara vit för att
smutsen och krav på hög absorptionsförmåga finns. En kraftigare trasa än
både vit bomullstrikå och vit bomullslakan. Enbart handdukar.

Material
Bomull
Vikt
Plastsäck - 10 kg
Fp
300 kg / pall
Pris		
30 kg
27:- / kg
100 kg
24,50 / kg
300 kg
21:- / kg

Vit bomullslakan

Material
Bomull
Vikt
Plastsäck – 10 kg
Fp
300 kg / pall
Pris		
30 kg
38:- / kg
100 kg
33:- / kg
300 kg
29,50 / kg
900-10A

Kulör bomullstrikå

Används där trasan måste vara
damm- och luddfri, ha hög
absorptionsförmåga samt vara vit
för att se smutsen. Endast lakan.
Material
Bomull
Vikt
Plastsäck - 10 kg
Fp
300 kg / pall
Pris		
30 kg
38:- / kg
100 kg
33,50 / kg
300 kg
29,50 / kg

Vit bomullstrikå

903-10

902-10
Används där trasan måste vara vit för att
se smutsen och krav på hög absorptionsförmåga finns. Används där vit
handduksfrotté är för otymplig och vit
bomullslakan för exklusiv.
Material
Bomull
Vikt
Plastsäck - 10 kg
Fp
300 kg / pall
Pris		
30 kg
27:- / kg
100 kg
24,50 / kg
300 kg
21:- / kg

För mer info och nyheter besök vår hemsida och webbshop | www.molico.se

910-10
Ljuskulör torktrasa av trikå med
hög absorptionsförmåga.
Material
Bomull
Vikt
Plastsäck - 10 kg
Fp
300 kg / pall
Pris		
30 kg
17,50 / kg
100 kg
14:- / kg
300 kg
10,90 / kg
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Försäljnings- och leveransvillkor

Molico Sweden AB

Leveransvillkor
Frakt tillkommer.

Molico Sweden AB har levererat högkvalitativ transportutrustning sedan 1999. Allt direkt som agentur eller direkt från
vår produktion i Kina. Vi tillhandahåller allt från enstaka
produkter till helhetslösningar.

Leveranstid
Normalt sett går din beställning iväg dagen efter
beställning från vårt lager.
Betalningsvillkor
20 dagar netto eller mot efterkrav. 25% moms och
frakt tillkommer.
Reklamation
Transportskador skall anmärkas på fraktsedeln direkt
vid mottagandet. Anmälan till oss inom 7 dagar.
Retur
Returrätt inom 10 dagar efter erhållet gods. Kontakta
oss för instruktion om förfarande. Endast oskadade
returer godkänns.

Med ett ergonomiskt arbete har du kontroll och kan låta
utrustningen ta hand om svårigheterna.
I katalogen erbjuds endast ett urval av produkter. Vill du ha
fler och mer detaljerad fakta om diverse produkter ser du
www.molico.se men även producentens hemsida.
Kontakta oss vid frågor och funderingar.
E-post info@molico.se
Telefon +46 (0) 155 202560

Äganderätt
Levererade varor förblir Molicos egendom enligt
NLS10 tills full likvid erlagts.
Vi reserverar oss eventuella tryckfel, pris-, produkt- och konstruktionsförändringar.
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