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Safe Cargo Godsstöttor  
-  starka och användarvänliga stöttor 

Safe Cargos godsstöttor är enkla att hantera 
 
Hålen för längjustering är tätt placerade - 25 mm - för 
en mer exakt justering av längden 
 
De ledade fötterna är beklädda med ett mjukare 
gummi som täcker hela foten. 
 
De har greppvänliga handtag 
 
 

 
Artiklar     Artikelnummer 

  

Gasstötta kort 190 - 255 cm  SCG190255-G Vikt 6,7 kg 
Gasstötta lång  240 - 340 cm  SCG240340-G Vikt 7,8 kg 

Fjäderstötta kort 190 - 255 cm SCG190255 Vikt 6,7 kg 
Fjäderstötta lång 240 -340 cm SCG240340 Vikt 7,8 kg 

Gasstöttan 

 Väl beprövad teknik 
 Fixeras på plats genom 

aptering av gasfjäder 
 Gasfjädern är dämpad 

för att vara mer skonsam 
mot taket 

Testad och godkänd 
enligt TSFS2017:25 

 

      Safe Cargo Godsstöttor   
            - starka och användarvänliga stöttor 

Fot  övre Skentapp 20/25 mm Fot nedre 

 Fjäderstöttan 
 
 Fungerar med spiralfjäder i stål 
 Skonsam mot takets anlägg-

ningsyta 
 Längden justeras till något 

större än avstånd mellan golv 
och tak 

 Stöttan hålls på plats genom 
den spända stålfjädern 

  
 Reservdelar stöttor   Artikelnummer 

 

 Gummifot     SCGRFT 
 Gummifot nedre t fjäderstötta SCGRFB 
 Gasfjäder    SCG-GS 
 Handtagspaket   SCGH 
 Skentapp 20/25 mm   SCGST  
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      Pallea palldragare för lättgods 
            -  Smidig och mångsidig 

Pallea är en svensk patenterad  
innovation som förenklar hantering 
av lättare gods. Lyft pallar med 
hjälp av hävstångsprincipen; fäll 
ned Pallean i sidled, för in under 
pallen och vik upp den. 

Gaffellängd 60, 80 eller 120 cm 
Vikt 20 kilo 
Max belastning 400 kg 
CE-märkt 

 Mångsidig  
 Lyft pall eller lasta direkt på gafflarna 
 Utrustad med 4 länkhjul och svänger 

runt 360 grader 
 Kör breda laster genom att manö-

vrera Pallea på tvären 
 Perfekt i trånga utrymmen, såsom 

lastbilar, små lager, verkstäder och 
trånga butiksmiljöer 

 Komplement till traditionella palldra-
gare och pirrakärror  

 Minimal vikt; lätt att lyfta av och på 
fordon 

 Enkel att fälla ihop när den inte an-
vänds 

 Ingen hydraulik; perfekt för frys- och 
kylrum 
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      Safe Cargo Vikvägg 
          -  vikvägg av konventionell typ 

 Flexibel 
 

 Väl beprövad typ av  
skiljevägg 
 

 Lätt att torka av och hålla ren 
 

 God isolering  

Ytmaterial: Plastbelagd polyesterväv 
Isolering: Cellpolyeten 
Färg:  Vit som standard. Blå, silver och grön som tillval. 
 
Samtliga väggar måttbeställs 

 

Uppställd med hjälp av  godsstöttor 

Ett lätt och flexibelt system för att avdela 
olika temperaturzoner.  
Väggen har 7 sammansvetsade sektioner 
med hög isoleringsförmåga. 
Väggen monteras med hjälp av två gods-
stöttor, en på vardera sida, och spänns 
fast med de påsydda remmarna. 
Vikväggar med höjder över 280 cm är 
förstärkta med en aluminiumskena på 
mittplattan 
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      Safe Cargo 3-cold semisoft      
           -  tredelad skiljevägg för kyl– och frystransporter 

 Enkel och flexibel 
 

 Yta av plastbelagd väv 
som är lätt att rengöra 
 

 Slitstark 
 

 God isolering med  
minimala köldbryggor 

Ytmaterial: Plastbelagd polyesterväv 700g/m2 
Isolering: Cellpolyeten 
Handtag: Infällda, Rostfritt, borstat stål. 
Skyddsplåt: Anodiserad aluminiumprofil, 250 mm hög. 
Färg:  Vit som standard. Blå, silver, grön som tillval. 
Vikt:  14 - 17 kg beroende på höjd 
 

Vi kan erbjuda väggar med önskat screentryck, för prisuppgift 
kontakta oss 
 

Samtliga väggar måttbeställs 

Lätt och flexibelt system 

Skyddslist i aluminium 

Infällda handtag 

Ersätter vikväggen och andra ty-
per av skiljeväggar då man önskar 
ett lätt och flexibelt system, obe-
roende av skenor och anordning-
ar i skåpet. 
Uppbyggd på den patentsökta 
fjädermekanism som Safe Cargo 
utvecklat. Mekanismen är place-
rad i botten på väggen och fun-
gerar genom gummifjädrar som 
pressar isär två element och däri-
genom skapar tryck mellan golv 
och tak. 
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Grännavägen 22 B 
561 34 Huskvarna 

Besöksadress: 
Rosendalagatan 4 
561 34 Huskvarna 

Telefon 036 704 20 

www.safecargo.se 

info@safecargo.se 

 
 

Försäljningsvillkor 
 

Leveransvillkor 
Fritt vårt lager 

Betalningsvillkor 
30 dagar netto efter godkänd kreditprövning  

Dröjsmålsränta 
Enligt gällande lag 

Förbehåll 
De sålda varorna förblir vår egendom tills full betalning erlagts 
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     Safe Cargo 3-cold SW    
          - hård tredelad skiljevägg i sandwichkonstruktion 
      för kyl– och frystransporter  

 Flexibelt och lätthanterat  
system av sektioner i  
sandwichkonstruktion 
 

 Gjord i en ny typ av slagtåligt 
glasfiberlaminat 
 

 Enkel att rengöra 
 

 God isolering med 
minimala köldbryggor 

Ytmaterial: Glasfiberarmerad laminat 
Isolering: Cellpolyeten 
Handtag: Infällda. Rostfritt, borstat stål. 
Skyddsplåt: Anodiserad aluminiumprofil, 250 mm hög. 
Färg:  Vit 
Vikt:  15 - 18 kg beroende på höjd 
 

Samtliga väggar måttbeställs 

Hårda sektioner, flexibla och lätta att flytta 

Parkerade sektioner 

Skyddslist i aluminium 

Ett lätt och flexibelt system för att av-
dela olika temperaturzoner,  
oberoende av skenor och anordningar i 
skåpet. 
Uppbyggd på den patentsökta fjäder-
mekanism som Safe Cargo utvecklat. 
Mekanismen är placerad i botten på 
väggen och fungerar genom gummi-
fjädrar som pressar isär två element och 
därigenom skapar tryck mellan golv och 
tak. 
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