ERGOBJÖRN
TAXITÅG

BEGREPP & FUNKTION
Genom smarta lösningar kan flera typer av vagnar transporteras i tåg samtidigt, vilket minimerar antalet transporter, men också ökar frekvensen av godsleveranser till produktion.
Med ett färre antal interntransporter (oftast enkelriktade) minskar olycksrisken i produktionslokaler då tunga gaffeltruckar ersätts av mindre
och smidigare bogsertruckar.
Taxilösningen kan också kombineras med andra
vagnar ur vårt breda sortiment. Taxilösningen
innebär att upp till fyra vagnar kan kopplas samman till ett tåg där varje vagn kan bära maximalt

600 kg. Antalet vagnar beror på dragtruckens kapacitet. I varje taxivagn finns plats för antingen en
helpallstralla (1210x820mm) eller två halvpallstrallor (620x810 mm). Utifrån trallan går det sedan
konstruera påbyggnader utifrån kunders olika behov - allt från enkla pallvagnar till avancerade ”kitvagnar” för ökad effektivitet och flexibilitet.
Då trallornas hjul lyfts från marken under transporten, kan olika hjulkombinationer, i olika kvalitéer
användas beroende på önskemål. Det är samtidigt
möjligt att använda kombinationer av fasta och
länkade hjul med denna lösning.

the producer of Ergobjörn
Helge Nyberg AB

Industrivägen 2

SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00

www.helge-nyberg.se

Lättmanövrerad
elektrisk lyfanordning
lyfter trallorna från
golv under färd.

Låsning av trallor
Fotmanövrerad låsspärr
håller trallorna på plats
under färd.

TAXIVAGN
Upp till fyra taxivagnar kan kopplas
samman i ett tåg till en sammanlagd dragkapacitet på 2400 kg. Andra
vagnar ur vårt sortiment kan kombineras i samma tåg. Maxlast 600 kg per
taxivagn.

HUVUDKONTOR / SVERIGE
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

HELPALLSTRALLA/
HALVPALLSTRALLA

HYLLSYSTEM

Tralla med fyra länkhjul för enkel och
flexibel hantering utanför tåget. Kan
förses med olika typer av hjul samt
broms. Maxlast 600 kg per tralla.
Vid transport av halvpallar kan två
trallor transporteras samtidigt vilket
möjliggör KANBAN-princip för byte
mellan tomt och fullt emballage.
Samma förutsättningar för hjul som
helpallstralla. Maxlast 300 kg per
tralla.

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

Olika typer av hyllsystem ökar
flexibili-teten för transport av
olika typer av gods på samma
lastbärare. Hyllsystemet kan ställas på hel- eller halvpallstralla och
enkelt lyftas av. För mer information kring påbyggnadsmöjligheter, kontakta vår säljavdelning.

SALJKONTOR / TYSKLAND
Kontaktinformation finns på
www.helge-nyberg.de

