
Med våra lagercyklar är du framme på ett kick - 
även om du jobbar i stora lokaler. Om du tänker 
på hur mycket tid du sparar vid varje tillfälle jäm-
fört med att gå, är det inte svårt att inse effektivi-

tetshöjningen i ett lite längre perspektiv. Är det inte 
bara dig själv du ska förflytta väljer du givetvis en 
sparkvagn eller trampcykel med flak.
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ERGOBJÖRN 
SPARKVAGNAR

the producer of Ergobjörn



SPARKVAGN MODELL 86 & 87
Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Hyllskivans 
tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelast-
ning 150 kg. Max-belastning för hyllan är 50 kg. Tre hjul med grå 
elastisk gummibana 200x46 mm, kullagernav på modell 86 och 
rullagernav på modell 87. Ringklocka som standard. Effektiv fot-
broms som påverkar bakhjulet, vilket ger båda händer fria 
för styrning.

Gummilist runt flakram och avtagbar lastsarg på modell 86. 
Flakram av 22 mm rör på modell 87.

Modell 86

Modell 86

Längd
1430
1430

Bredd
680
680

Hylldim.
580x680
580x680

Höjd till flak
270
270

Art nr
24199086
24199087

Art nr
07013470
07013471

Beskrivning
Framhjul, reservdelsnummer
Bakhjul, reservdelsnummer

SPARKCYKEL MODELL 65 & 10
Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Parkeringsstöd 
som fälls ut med hjälp av styret på modell 65. Luftgummihjul fram 
310x55 mm, bakhjul med grå elastisk gummibana 200x50 mm, kul-
lagernav.  
Ringklocka och korg som standard. Trumbroms på framhjulet.

Art nr
24199065
24199210

Art nr
12200375
07019032

Beskrivning
Punkteringsfritt framhjul, vid köp av ny cykel
Punkteringsfritt framhjul, reservdelsnummer

TRAMPCYKEL MODELL 20
Blankförzinkade 22 mm rör. Körhandtag i gummi. Hyllskivans 
tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Maxbelasting 
på flak är 50 kg. Två hjul fram med grå elastisk gummibana 200x50 
mm, kullagernav. Bakhjul i luftgummi 400x40 mm. Ringklocka som 
standard. Navbroms.

Art nr
24199220

Hylldim.
610x520

Modell 87

Modell 65

Modell 10
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