
Med VinduesTrolley kan du let og ubesværet 

håndtere – og montere – vinduer på byggepladsen. 

Færre tunge løft er godt for ryggen og sundt for 

arbejdsmiljøet.

VinduesTrolley er konstrueret og designet, så den 

opfylder flere funktioner og gør hele vindues-

monteringen lettere – og nemmere.

Ta’ Vindues Trolley med på krogen! På VinduesTrolley er der monteret sidehjul, hvilket   
gør det nemt at passere smalle passager. 

Med VinduesTrolley 
er der udsigt til lettere 
vinduesmontage

Se film med 
VinduesTrolley
i funktion på
spangkilde.dk



VinduesTrolley 
er dansk, stærk og fleksibel

VinduesTrolley er udviklet til praktisk brug på bygge-
pladsen – fra vinduerne skal hentes på pallen til montage 
af inddækning.

Med en stærk konstruktion, solide hjul og slagfast 
pulverlakering er VinduesTrolley klar til dagligt, hårdt 
slid – som aflastning for dig.

Til VinduesTrolley 2000 kan fås specialudviklede mon-
teringsbøjler. De fås i to varianter til anbringelses på 
inder- eller ydermur, hvorefter vinduet placeres på bøj-
lerne og vattes ud ved hjælp af to stilleskruer. Derefter 
fastgøres vinduet – og bøjlerne kan atter fjernes.

VinduesTrolley 2000 klarer vinduer op til 200 kg. 

Udskrift fra Arbejdstilsynet.

Ved transport af vinduer til isætningsstedet er niveauet 
for egnede tekniske hjælpemidler transportvogn, kran 
eller lignende, så løft og bæring undgås. Hvis der bruges 
forskellige transportmidler fra opbevaringssted til isæt-
ningssted bør det sikres, at der ikke foregår løft mellem 
de enkelte transportmidler, og at transportvejene i givet 
fald er jævne og plane.

> Udskydningsskinner kan monteres på 
 Vindues Trolley, så man undgår at beskade
 blomsterbede og lignende

> Brug VinduesTrolley som sækkevogn

> Kædetræk hæver vinduet op i monteringshøjde

> God arbejdshøjde ved montage af inddækning 
 eller ilmuebånd

 Vinduet anbringes på monteringsbøjler, der hænger 
 på væggen. Ved hjælp af stilleskruer vattes ud. 
 Vinduet skrues fast, og bøjlerne fjernes atter
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Producent: 

Spangkilde Teknik ApS 
Spangkildevej 13-15
Spetterup
8722 Hedensted

Tlf. 75 65 23 35
Mobil 26 11 00 34
www.spangkilde.dk

VinduesTrolley er patenteret og produceres  
af Spangkilde Teknik i Hedensted.
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