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TRANSPORT
Sikker transport på vej og trapper
BetterWay el-trappesækkevogne er en ergonomisk 

og professionel løsning til transport på trapper og 

vej. Sækkevognene er alle udført med justerbart 

håndtag, som nemt tilpasses din transportopga-

ve. Sækkevognene leveres med en solid og let 

aluramme, samt med en meget kraftig motor, 

der er drevet af den nyeste Lithium batteri- 

teknologi.

Til BetterWay sæk-

kevognene tilby-

der vi et stort udvalg 

af tilbehør, så alle typer 

af lasteemner nemt og 

enkelt kan transporteres.

Modeller

Let og handy  
el-trappe sækkevogn

Vognen har et kompakt design, og en 
ultra lav egenvægt på kun 13,6 kg.
• Lasteevne: 70 kg
• Trin pr. opladning: 300 - 600
• Opladning: 1 time

Varenr. BW70

kr. 13.995,-

Alu sækkevogn –
sammenklappeligt håndtag

Alu model med sammenklappeligt 
håndtag og luftgummihjul.
• Lasteevne: 170 kg
• Trin pr. opladning: 1200 - 1800
• Opladning: ca. 2,5 timer

Varenr. BW170-E

kr. 14.495,-

Alu sække-/ladvogn 
”Kombimodel”

Alu model med integreret støttehjuls-
system til sække-/ladvogns funktion 
samt luftgummihjul.
• Lasteevne: 170 kg
• Trin pr. opladning: 1200 - 1800
• Opladning: ca. 2,5 timer

Varenr. BW170-GS

kr. 19.495,-

Alle viste el-trappesækkevogne leveres med  
1 stk. Lithium batteri + batterioplader samt spændebånd



TRAPPER
Let og enkel transport på trapper
BetterWay sækkevognene gør det let og enkelt at transporter tunge 

 emner op og ned ad trapper.

Sækkevognene klarer helt op til 200 kg tung last og kører  mellem 

1200 - 1800 trin pr. opladning. Et udvalg af modellerne  tilbydes 

med bremsefunktion til særligt tunge emner,  

så  sikkerheden er helt i top.

Ligeledes oplades de smarte Litium batterier  

på kun 2,5 timer.

Fordele:
• Stor kapacitet på op til 200 kg.
• Kort opladetid, kun 2,5 timer
• Stor arbejdsradius 1200 - 1800 trin pr. opladning
• Stort tilbehørsprogram

Modeller

Alu sækkevogn - foldebart 
håndtag ”med bremse”

Alu model med bremsefunktion ved 
nedkørsel på trapperne samt punk-
terfri hjul.
• Lasteevne:  

BW170-G: 170 kg / BW200-G: 200 kg
• Trin pr. opladning: 1200 - 1800
• Opladning: ca. 2,5 timer

Varenr. BW170-G Varenr. BW200-G

15.995,- 19.995,-

Alu sækkevogn kompakt
”Håndværker model”

Alu model med dob. sammen-
klappeligt funktion og punkterfri hjul.
• Lasteevne: 170 kg
• Trin pr. opladning: 1200 - 1800
• Opladning: ca. 2,5 timer

Varenr. BW170-GF

kr. 17.995,-

Stålsækkevogn –
justerbart håndtag

Kraftig stålramme model med højde-
justerbart håndtag og massive hjul.
• Lasteevne: 170 kg
• Trin pr. opladning: 1200 - 1800
• Opladning: ca. 2,5 timer

Varenr. BW170-D

kr. 13.495,-



Kombi sække / ladvogne

TILBEHØR

Kontakt info: 

A  Stor lastplade
Stor lastplade 
BxD: 48 x 34 cm. 
Vare nr. BW476340
Pris kr. 1.495,-

-  230V oplader
Batterioplader til stationær 
opladning 230 volt.
Vare nr. BW170E-23
Pris kr. 1.195,-

F  Støttebøjler
Støttebøjler til transport af 
bredlast.
Vare nr. BW170E-11
Pris kr. 795,-

I  Transportramme
Transportramme med hjul 
til placering af kasser
Vare nr. BW-WGC55040
Pris kr. 895,-
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B  Batteri - Lithium 
Batteri Lithium 
48,8V - 8,8 Ah.
Vare nr. BW170E-25
Pris kr. 3.395,-

D  Spændbånd
Spændbånd 5m med 
safety strap.
Vare nr. BW10101
Pris kr. 295,-

G  Beslag til 1 emne
Beslag til cylinderformede 
emner.
Vare nr. BW-QP-C-1
Pris kr. 995,-

J  Transportbox
Transportbox til balance 
justering af tunge emner.
Vare nr. BW-ZX514030
Pris kr. 1.795,-

C  12V Oplader 
Batterioplader til mobil op-
ladning - 12V cigarstik.
Vare nr. BW170E-22
Pris kr. 995,-

E  Håndstagsbøjle
Ekstra håndtagsøjle. 
Monteres på stellet.
Vare nr. BW170E-12
Pris kr. 795,-

H  Beslag til 2 emner
Beslag for to cylinderforme-
de emner.
Vare nr. BW-QP-C-2
Pris kr. 1.295,-

K  Støttehjulssystem
Støttehjul system til kombi 
sække- / ladvogns funktion.
Vare nr. BW170E-55
Pris kr. 2.495,-

L  Beholderstativ 
Vanddunkstativ for trans-
port af 6 x 25 liter beholdere.
Vare nr. BW170E-50
Pris kr. 3.195,-
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Se mere på www. betterway.dk


