
NY RUSTFRI PRODUKTSERIE  
SÆRLIGT UDVIKLET TIL  
HYGIEJNEKRÆVENDE MILJØER 
Ole Almeborg A/S  
er en af Danmarks  
førende leverandører af  
kundetilpassede løsninger  
til intern transportmateriel. 

PRODUKTSERIEN  
I RUSTFRIT STÅL 
Vores produktserie i rustfrit stål er særligt udviklet til hygiejnekrævende miljøer 
som f.eks. fødevare- og medicinalindustrien. De rustfri stålprodukter er frem-
stillet, så de kan modstå de fleste forekomster af kemikalier, fugt og rengøring. 
Produkterne er slidstærke og har en lang levetid. Til særligt aggressive miljøer 
anbefaler vi, at produktet fremstilles i syrefast rustfrit stål. 

Ole Almeborg A/S leverer mange kundetilpassede produkter, som matcher den 
enkelte kundes behov. Kontakt os endelig for mere information herom.

 Slidstærke produkter af højeste kvalitet
 Lette at betjene/ god kørekomfort
 Støjsvag
 Ergonomisk tilpasset
 Modstandsdygtig over for rust
 Kan tilpasses den enkelte kundes behov 
 Testet i samarbejde med fiskefabrikken Espersen på Bornholm
  Alle produkter gennemgår en final inspection inden de forlader fabrikken
 Produceret på Bornholm 
  CE-mærkning. Alle vores produkter opfylder den gældende EU-lovgivning
  ISO9000 - EN 14000 certificeret

Alle produkter fra Ole Almeborg A/S  
er ISO 9000 – EN 14000 certificeret 

ELEKTRISK PALLEVOGN, RUSTFRI 
(MODEL OA 5100)
Denne rustfri, elektriske pallevogn er specialfremstillet til at  
håndtere paller inden for fødevare- og medicinalindustrien samt  
andre virksomheder, der stiller store krav til hygiejne, miljø og  
grundig rengøring. 

PRODUKTDETALJER 
• Kapacitet: 1300 kg
• Mål: 530 x 1150 mm
• Sænket funktion: 85/88 mm
• Elektrisk løft og sænkefunktion 12 V
• Elektrisk kørsel - frem / bakfunktion 24 V
• Indbygget oplader og batteri
• Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
• Nem at rengøre 
• Få skjulesteder for bakterier

SIKKERHED
• Lukket hydraulisk system 
• Nødknap placeret på håndtaget 
•  Sikkerhedsdæksel for at sikre,  

at pallevognen ikke påkører brugeren. 

ERGONOMI
• Nem at betjene
•  Løftefunktion – så manuelle  

løft undgås 
•  Brugersikkerhed og gode ergo- 

nomiske arbejdsforhold 

RULLEVOGN, RUSTFRI 
(MODEL OA 4100)
Med denne rustfri rullevogn kan du nemt og enkelt transportere pakker, 
fødevarer eller farmaceutiske produkter. Rullevognens overflader opfylder 
alle hygiejnekrav, og kan derfor anvendes i miljøer, som stiller store krav til 
f.eks. håndtering af kød eller fisk.

PRODUKTDETALJER 
•  Kapacitet: 250 kg
•  Mål: 780 x 1025 mm
•  Nylonhjul – heraf to stk. med bremse
•  Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
• Nem at rengøre 
• Få skjulesteder for bakterier

ERGONOMI
• Nem at betjene
•  Minimering af løft i løbet af en  

arbejdsdag
•  Brugersikkerhed og gode ergo- 

nomiske arbejdsforhold 

+45 56 93 36 00

almeborg.com

facebook.com/OleAlmeborgAS

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION  
OM VORES PRODUKTER OG SERVICES 

                  
Ole Almeborg A/S

Svalhøjvej 15, 3790 Hasle, Denmark



PALLEVOGN, RUSTFRI  
(MODEL 115-449S)
Denne rustfri pallevogn er specialfremstillet til fødevare- og medicinalindu-
strien samt andre virksomheder, der stiller store krav til hygiejne, miljø og 
grundig rengøring.

KARLØFTER, RUSTFRI 
(MODEL OA 2100)
Korrekt håndtering af kar, så unødige løft undgås. Denne karløfter er 
udviklet til fødevareindustrien, hvor der stilles store krav til hygiejne 
og de overflader, der er i direkte berøring med varer som f.eks. kød 
eller fisk. Karløfteren kan også anvendes i medicinalindustrien.  

PRODUKTDETALJER
• Kapacitet: 2000 kg
• Mål: 520 x 1130 mm 
•  Pallevognen kan tilpasses den enkelte 

kundes behov
• Hydraulisk system
• Et kvalitetsprodukt med lang levetid
• Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
• Nem at rengøre 
• Få skjulesteder for bakterier

SIKKERHED
•  Den automatiske fritstilling sikrer, at 

når trækstangen bevæges langsomt, 
løfter vognen ikke. Bevæges trækstan-
gen hurtigere, løfter vognen normalt. 

ERGONOMI
•  Styrehjulene er monteret på en pivo-

terende aksel, der sikrer, at alle tre 
hjulsæt har fuld kontakt med underla-
get, og dermed er nem at betjene. 

•  Hjulene i gaffelsnuden er monteret, så 
de sikrer kørslen på tværs af pallerne. 

PRODUKTDETALJER 
• Kapacitet: 250 kg
•  Bredde udvendige/ indvendige:  

810 mm/ 660 mm
• Total længde: 890 mm
• Total højde: 1160 mm
• Løfte højde: 500 mm
• Nylon hjul 
• Designet til et standard 200 l kar
•  Justerbart gribesystem til at løfte 

karret
•  Polerede stempler og cylindre sikrer 

pumpesystemet en lang levetid
• Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
• Nem at rengøre 
• Få skjulesteder for bakterier

SIKKERHED
•  Lukket hydraulisk system med en 

automatisk fri positionsventil til  
trækstangen

•  Den automatiske fritstillingsventil 
sikrer, at byrden ikke bevæger sig,  
når trækstangen bevæges let

ERGONOMI
• Nem at betjene
•  Løftefunktion – så manuelle  

løft undgås 
•  Brugersikkerhed og gode ergo- 

nomiske arbejdsforhold 

OLE ALMEBORG A/S
Ole Almeborg A/S har siden 1967 designet og produceret intern transportmateriel, 
og er i dag en af Danmarks førende virksomheder indenfor kundetilpassede løsninger. 
Produkterne udføres i både rustfrit og sort stål. Særligt rørlaserskæring, pladebear-
bejdning og svejsning er blandt kernekompetencerne. 

Al udvikling og produktion foregår på vores maskinfabrik på Bornholm. Almeborg 
A/S står for dansk kvalitet og fleksible løsninger, der tilgodeser kundernes ønsker 
og kvalitetskrav. Med vores nye produktlinje i rustfrit stål, der er specialudviklet til 
hygiejnekrævende miljøer, ønsker vi at bidrage til øget effektivitet hos vores kunder 
uden at gå på kompromis med arbejdssikkerheden og de ergonomiske arbejdsfor-
hold. 

Almeborg A/S er en familiedrevet virksomhed, som blev stiftet af Ole Almeborg i 
1967. Efter et generationsskifte er det i dag sønnen Michael Almeborg, der driver 
virksomheden.

Vores mange års erfaring i branchen gør Almeborg A/S til en solid og stærk samar-
bejdspartner. Vi har en god og loyal stab af medarbejdere, som sikrer vores kunder 
en konkurrencestærk leverandør med kvalitetsprodukter produceret efter de høje-
ste danske standarder - og så leverer vi naturligvis altid til tiden. 

Michael Almeborg 
Adm. direktør

STABLER, RUSTFRI 
(MODEL HSS 8/1600 OG HSSE 8/1600)
Med manuel eller elektrisk løft.
Denne rustfri stabler er alsidig og brugervenlig til pallehåndtering, 
idet læsning og stabling foretages med samme maskine. Stableren 
kan desuden anvendes som et ergonomisk arbejdsbord. 

RULLELØFTER, RUSTFRI
(MODEL OA 1100)
Til håndtering af ruller i f.eks. plast, pap eller papir. Denne rustfri  
rulleløfter er særligt udviklet til fødevare- og medicinalindustrien, 
hvor der stilles store krav til hygiejne og de overflader, der er i  
direkte berøring med varer som f.eks. kød, fisk eller medicin.

ELEKTRISK HØJTLØFTER, RUSTFRI 
(MODEL OA-379S/B) 
En elektrisk højtløfter anbefales til arbejdspladser, hvor der er mange 
løft i løbet af en dag. Denne elektriske højtløfter er specialfremstillet 
til fødevare- og medicinalindustrien samt andre virksomheder, der 
stiller store krav til hygiejne, miljø og grundig rengøring.  

SAKSEBORD, RUSTFRI 
(MODEL OA 3100) 
Med dette rustfri saksebord kan du nemt og enkelt håndtere pakker, 
fødevarer eller farmaceutiske produkter. Saksebordets overflader 
opfylder alle hygiejniske krav, og kan derfor anvendes i miljøer, hvor 
der stilles høje krav til hygiejne f.eks. håndtering af kød eller fisk.

PRODUKTDETALJER
•  Kapacitet: 1000 kg
• Mål: 540 x 1150 mm
• Løftehøjde: 1600 mm
• Vælg mellem manuel eller elektrisk løft 
• Hydraulisk system
• Et kvalitetsprodukt med lang levetid
• Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
•  Lukkede gafler (de hårdforkromede, 

polerede stempler er modstandsdygti-
ge over for rust, ridser og slagmærker)

• Nem at rengøre
 

•  Få skjulesteder for bakterier. Bl.a. 
er løftecylinderen svejset direkte på 
pumpen, og oliebeholderen er anbragt 
uden om løftecylinderen. Det giver en 
effektiv tæthed og overflødiggør rør- 
og slangeforbindelser

SIKKERHED
•  Masten er fremstillet af rustfrit kvali-

tetsstål og bukket i C-profil. Sammen 
med den smalle travers giver det en let 
og meget stabil konstruktion

ERGONOMI
• Justerbart arbejdsbord
• Sikrer gode arbejdsstillinger
• Nem at betjene 

PRODUKTDETALJER
• Kapacitet: 650 kg
• Hjul og lastrulle: Nylon
• Udvendig bredde: 1010 mm
• Total længde: 870 mm
• Total højde: 1415 mm
•  Polerede stempler og cylindre sikrer 

pumpesystemet en lang levetid
• Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
• Nem at rengøre 
• Få skjulesteder for bakterier

ERGONOMI
• Nem at betjene
•  Minimering af løft i løbet af en  

arbejdsdag
•  Brugersikkerhed og gode ergo- 

nomiske arbejdsforhold 

PRODUKTDETALJER
• Kapacitet: 1000 kg
• Mål: 560 x 1200 mm
• Indbygget oplader og GEL batteri
• God stabilitet i alle løftepositioner 
•  Den elektriske hydraulikpumpe er 

udstyret med en overtryksventil
• Et kvalitetsprodukt med lang levetid
• Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
• Nem at rengøre 
• Få skjulesteder for bakterier
• Alle dele såvel chassis, træktang,   

   aksler, tappe, stempler og skruer er 
fremstillet i rustfrit stål. Løftecylin-
deren, sakseben og batterikassen er 
ligeledes fremstillet i rustfrit stål

SIKKERHED
•  De specialudviklede stabilisatorer 

sikrer en stabil og sikker vogn  
- uanset løfteposition

ERGONOMI
• Sikrer gode arbejdsstillinger
•  Minimering af løft i løbet af en  

arbejdsdag
• Nem at betjene

PRODUKTDETALJER 
• Kapacitet: 250 kg
• Mål: 590 x 890 mm
• Løfte højde: 875 mm
• Manuel løft / frigørelse – fodpumpe 
• Nylonhjul – heraf to stk. med bremse 
• Produceret på Bornholm

HYGIEJNE
• Risiko for bakterieangreb minimeres
• Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
• Nem at rengøre 
• Få skjulesteder for bakterier

SIKKERHED
• Lukket hydraulisk system

ERGONOMI
• Nem at betjene
•  Løftefunktion – så manuelle løft 

undgås 
•  Brugersikkerhed og gode ergonomiske 

arbejdsforhold 


