
Dansk design,
Dansk kvalitet
TRANSLYFT Silverline: Standard løfteborde 
lavet til dagens og morgendagens opgaver. 
Fordi standard ikke bare er standard.



Med vores nye Silverline 
løfteborde fokuserer vi ikke kun på 
brugersikkerhed og ergonomi. Vi 
tager også højde for produktions- 
sikkerheden og fremtidssikringen af 
din virksomhed.

Silverline løfteborde er designet og 
bygget i Danmark. Vi kombinerer 
mange års erfaring, fremragende 
håndværk og kvalitetskomponenter, 
og desuden tilbyder vi dag til dag 
forsendelse og nem tilgang til 
reservedele.

Der er en ny standard 
for standard!

Løftebordene er lavet i en kvalitet, 
der opfylder kravene i nutidens 
produktionsmiljø - og vi forpligter os 
til at udvikle designet, så bordene 
bliver forberedt til fremtidens 
behov.

Vi ønsker at sætte en ny standard 
for nutidens industristandard.
En standard, hvor det handler om 
de  samlede ejeromkostninger 
og værdien af pakken i stedet for 
prisen på bordet.

Vores nye Silverline-serie sætter en ny standard 
for ikke-tilpassede løfteborde. Den er bygget i 
Danmark og indeholder kvalitetskomponenter, der 
holder din produktionslinje i gang.



Silverline løfteborde er designet til at 
holde og er forberedt til fremtidens 
udfordringer. Du får et holdbart 
bord, hvilket betyder, at de samlede 
ejeromkostninger er lave - og den lette 
tilgang til reservedele gør løftebordet til 
et miljømæssigt og ansvarligt køb.

Kvalitetskomponenter 
og godt håndværk

Fremtidssikring og 
produktionssikkerhed

Forberedt til  
fremtidens udfordringer

Dag til dag forsendelse  
og servicekonceptSilverline løfteborde er designet 

og bygget på vores fabrik i Dybvad, 
Danmark - og de sælges gennem 
forhandlere over hele Europa.

Produceret i 
Danmark





Specifikationer
Kapacitet: 1000 kg

Løft sek.:   ~16 sec  / ~18 sec 

Størrelse (L / B):  1300 mm x 800 mm / 1000 mm

Max. højde:  1010 mm 

Min. højde:  200 mm 

Øvre og nedre topstop

Hjuludrustning

Truckunderstøtning

Specifikationer
Kapacitet: 2000 kg

Løft sek.:   ~21 sec  / ~23 sec 

Størrelse (L / B):   1300 mm x 800 mm / 1000 mm

Max. højde:  1010 mm

Min. højde:  200 mm

Bedre manuel håndtering Produceret i Danmark

SL 1000B & SL 1000F
Type: Løftebord

Ekstra 
tilbehør

SL 2000 & SL 2000F
Type: Løftebord

To modeller, fire forskellige produkter
Med Silverline ønsker vi at sætte en ny standard for 
nutidens industristandard. Fra 2019 tilbyder vi to
forskellige modeller: SL 1000 og SL 2000.

Bedre manuel håndtering Produceret i Danmark



Særlige funktioner
Lukket bundrammeSimpel mekanisk låsDobbelthjulssystem

Robust betjeningsboks

Justerbare bundstøtterForbedret ledningsførelse





Aalborgvej 321   /   9352 Dybvad   /   Danmark
TEL 98 86 49 00   MAIL info@translyft.com

www.translyft.com

TRANSLYFT blev etableret i 1964, og er Danmarks største udvikler 
og producent af hydrauliske løfteborde. Hos TRANSLYFT ved vi, at 

hvert løft er unikt, og vi arbejder tæt sammen med vores kunder fra 
forespørgsel til færdig løsning.


