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VAGNAR SERIE 800

VAGNAR SERIE 800
INDECO SERIE 800 växer du aldrig ur. Det du vill ha idag kanske inte är vad 

du behöver i morgon. Men det gör inget. INDECO SERIE 800 är lätt att 

bygga om och bygga till. INDECO SERIE 800 är liksom hela INDECOs 

övriga sortiment slitstarkt och tål tuffa tag. De är tillverkade av 1,25 mm 

perforerad stålplåt och pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som 

standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt MW500I (silver). Nedre 

delen på 800 seriens vagnar har en förstärkt konstruktion, sidorna har en 

bockning som gör den stabil. Dörrarna är låsbara med spanjolett-låsning.

Lådsatserna, som finns som tillbehör, har bockade handtag och centrallås-

ning. För din säkerhet går det endast att dra ut en låda i taget.  Det finns tre 

stycken olika lådsatser att välja mellan: Lådsats 1 (800133) innehåller 1 

låda, lådsats 4 (800137) innehåller 4 lådor och lådsats 6 (800131) innehåller 

6 lådor.  

VERKSTADSVAGN MED HYLLA 
Med hyllplan flyttbart i höjdled. Levereras med fyra st 150 mm 

kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Artikel nr. 800010. Utrusta 

din vagn med tillbehör från tillbehörsprogrammet.

VERKTYGSVAGN LASTVAGN
Med hållare och stickers för 154 verktyg. Levereras med dörrar på båda 

sidorna, en inredning speciellt anpassad för lastvagnsverktyg och 150 mm 

svivlande kullagrade hjul, varav ett 

är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar risk för tippning. Volym skåp ca 200 

liter. Max belastning 250 kg. Artikel nr. 800400.

VERKTYGSVAGN STANDARD
150 mm kullagrade hjul, varav ett är låsbart. Utdragen hjulbas 

eliminerar tippning. Volym skåp ca 200 liter. Max belastning 250 kg. Finns 

utan hållare (800070) samt med hållare och stickers för 105 verktyg 

(800401).

TROLLEYS SERIES 800

INDECOS SERIES 800 is something 
you never grow out of, because it is 
easy to rebuild and enlarge. 
INDECO SERIES 800, like the rest of 
the INDECO range, is resilient, just 
made for rough treatment. It is 
made from 1,25 mm perforated 
sheet steel and powder-coated with 
TGIC-free polyester. The standard 
colour number i RAL5015 (blue) 
and MW500I (Silver). On the sides 
of the lower part of the 800 series 
trolleys have a bend for the sake of 
stability. The doors are lookable 
with a nespagnolette-locker. The 
drawer sets, that are available as an 
accessori, have bent handles and 
central locking.There are three 
different drawer sets to choose 
from: Drawer set 1 (800133) 
contains one drawer, Drawer set 4 
(800137) contains four drawers and 
Drawer set 6 (800131) contains six 
drawers. For your safety you can 
only pull out one drawer at a time.

WORKSHOP TROLLEY WITH SHELF
With vertically adjustable shelf. 
Comes with four 150 mm swivelled, 
journalled wheels one of them 
braking. Article no. 800010.

TOOL TROLLEY HGV
Holders and stickers for 154 tools.
Comes with doors on both sides, 
interior fittings for HGV tools and 
150 mm swivelled journalled 
wheels, one of them lockable. 
An extended wheel-base eliminates 
the risk of tipping. Cabinet volume 
200 litres approx. Max. load 250 kg. 
Article no. 800400.

TOOL TROLLEY STANDARD
150 mm swivelled, journalled 
wheels, one of them lockable. 
An extended wheel-base eliminates 
the risk of tipping. Cabinet volume 
200 litres approx. Max. load 250 kg. 
Available without holders (800070) 
and with holders and stickers for 
105 tools(800401).



VAGNAR SERIE 800

VERKTYGSVAGN, HÅLLARE OCH STICKERS  
FÖR 154 VERKTYG
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS  
FOR 154 TOOLS
Article no. 800400

VERKTYGSVAGN
TOOL TROLLEY
Article no.800070

VERKTYGSVAGN,  HÅLLARE OCH STICKERS  
FÖR 105 VERKTYG
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS  
FOR 105 TOOLS
Article no. : 800401

VERKSTADSVAGN
WORKSHOP TROLLEY
Article no. 800010
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VAGNAR SERIE 800 

Tillbehör / Accessories
LÅDSATS 1 / DRAWER SET 1
Article no. 800133

ARBETSBORD / WORK TABLE
Article no. 800123

HJUL / WHEELS Ø=150 mm
Article no. 
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 800104
BROMSAT/ WITH BRAKE: 800103

GUMMIMATTA HYLLA / RUBBER CARPET FOR 
SHELF
Article no. 800114

LÅDSTAS 4 / DRAWER SET 4
Article no. 800137

SOPHINK / WASTE BUCKET
Article no. 601021

HYLLPLAN / SHELF
Article no. 800102

MATTA TILL LÅDA / CARPET FOR DRAWER
Article no.800115

LÅDSATS 6 / DRAWER SET 6
Article no. 800131

DÖRRPAR 700/ DOORS 700
Article no. 800130

DÖRRPAR 900/ DOORS 900
Article no. 800129

870 mm

670 mm

450 mm

540 mm

120 mm

450 mm

540 mm

640 mm

450 mm

540 mm

640 mm

480 mm

380 mm

190 mm

260 mm

310 mm

540 mm

540 mm

450 mm

540 mm

500 mm

600 mm

510 mm

410 mm

4 kg

1 kg

10 mm

3,5 kg 0,5 kg

0,8 kg0,9 kg

0,2 kg

5 kg3 kg

7 kg 29 kg 43 kg
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Vagnar serie 900 / Trolleys series 900



VAGNAR SERIE 900

VAGNAR SERIE 900

INDECO SERIE 900 är liksom hela INDECOs övriga sortiment en 
slitstark och robust produkt som tål tuffa tag. De är tillverkade av 
1,25 mm perforerad stålplåt och är pulverlackerade med TGIC-fri 
polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt 
MW500I (silver)

INDECO VERKTYGSVAGN
Vagnen har en 900-modul som överdel och 425 mm höga ben som under-

del. 900005 är en komplett vagn med plats för 105 verktyg, draghandtag 

och gummerade 125 mm hjul. Vill du själv utforma din vagn efter dina 

behov väljer du en tom vagn (900002) och kompletterar med de artiklar du 

önskar i vårt hållarsortiment. 

Behöver du mer avläggningsytor eller flexiblare upphängningsmöjligheter 

kompletterar du Verktygsvagn 900 med arbetsbord (800123) och extra 

dörrpar  (800129). 

INDECO UPPLAGSVAGN
När du behöver mycket plats för att tillfälligt förvara och transportera 

verktyg och reservdelar mellan olika arbetsplatser, är Upplagsvagnen 

(800080) perfekt. För en ljud-och stötdämpande effekt finns en matta 

(800114) som tillbehör. Vill du förvara hängande saker monteras en tavla 

(300015) på den övre delen. 

TROLLEYS SERIES 900

Like the rest of the INDECO range, 
it is resilient, just made for rough 
treatment. It is made from 1,25 mm 
perforated sheet steel and powder-
coated with TGIC-free polyester. 
The standard colour number is 
RAL5015 (blue) and MW500I (silver)

INDECO TOOL TROLLEY
The upper part of this trolley is a 
900 module and the lower part 425 
mm legs. 125 mm rubber-covered 
wheels, one of them lockable.
For additional work top space or 
more flexible hanging facilities, you 
can add a work table (800123), an 
extra pair of doors (800129)and a 
pull-out drawer (800134) to the 900 
Tool trolley.

INDECO STOCK TROLLEY
When you need lot of space to 
temporarily store and transport 
tools and spare parts between 
workstations, the Stock trolley 
(800080) is perfect. For a noise and 
cushioning effect there is a mat 
(800114) as an accessory. Want to 
keep hanging things, mount a tool 
panel (300015) on the upper part.



VAGNAR SERIE 900

VEKRKTYGSVAGN UTAN HÅLLARE
TROLLEY WITHOUT HOLDERS
Article no. 900100

UPPLAGSVAGN
STOCK TROLLEY
Article no. 800080

VERKTYGSVAGN MED HÅLLARE OCH SYMBOLER FÖR 105 VERKTYG
TOOL TROLLEY WITH SYMBOLS AND HOLDER FOR 105 TOOLS
Article no. 900105

425 mm

900 mm

1450 mm

125 mm

425 mm

900 mm

1450 mm

125 mm

425 mm

425 mm

975 mm

125 mm

36 kg 36 kg

18 kg



VAGNAR SERIE 900

Tillbehör / Accessories

HJUL / WHEELS  Ø=125 MM
Article no. 
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 610837
BROMSAT/ WITH BRAKE: 610838

DÖRRPAR 900/ PAIR OF DOORS 900
Article no. 800129

SOPHINK/ WASTE BUCKET
Article no. 601021

870 mm

540 mm

5 kg

190 mm

260 mm

310 mm

0,5 kg

0,6 kg0,7 kg

HYLLA / SHELF
Article no. 601201   

480 mm

120mm

100 mm



tältvagn  / tent trolley



TÄLTVAGN

TÄLTVAGN 
Tältvagnen är genom sin kraftiga konstruktion mycket lämplig för 
tyngre verktyg. Vagnen har en ramkonstruktion av 2 mm stålrör och 
4 st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Tält-
vagnen är försedd med verktygstavlor med runda hål. Modellerna 
610773 samt 610774 kan även förses med tavlor med fyrkantshål. 

TENT TROLLEY

The stout construction of the tent 
trolley makes it ideal for really 
heavy tools. The frame is made of 2 
mm tubular steel and the trolley has 
four 150 mm casters, of which one 
is equipped with a brake. This 
trolley is provided with round 
holed panels. Model 610773 and 
610774 can also take tool panels 
with square holes. 

TÄLTVAGN 960 x 980 mm 
TENT TROLLEY 960 x 980 mm
Article no. 610774

TÄLTVAGN 960 x 1480  mm
TENT TROLLEY 960 x 1480 mm
Article no. 610775

HJUL / WHEELS Ø=150 mm
Article no. 
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE  800104
BROMSAT/ WITH BRAKE  800103

Tillbehör / Accessories




