
Få en perfekt ergonomisk arbejdshøjde i et arbejdsbord fra Spangkilde Teknik. Vores flytbare arbejdsborde 
kan løfte fra 400 kg til 800 kg. og kan sænkes helt ned til en højde, hvor de kan være i servicebilen. Løft 

tunge elementer op i en passende højde og pas godt på dig selv og dine medarbejdere.

Ergonomiske arbejdsborde,  
der letter din hverdag

Robuste  
arbejdsborde  
skræddersyet  

til dig

Vores flytbare arbejdsborde kan sænkes helt i bund,  
så de kan tages med på opgaver ud af huset.

Få selv store og tunge elementer op i en højde, hvor de er 
til at arbejde med i en ergonomisk korrekt arbejdsstilling.



Flytbare og stationære 
hæve-sænke-
arbejdsborde 
Vores robuste arbejdsborde skræddersyer vi til 
dig. Vi har et omfattende sortiment af flytbare 
montageborde, filebænke, svejseborde mm., 
derfor kan vi finde den løsning, der passer dig 
bedst.

De flytbare borde løfter op fra 400 kg til 800 kg, 
mens de stationære borde løfter op til 2.000 kg. 
Du kan arbejde i en ergonomisk stilling selv med 
meget tunge elementer.

Alle vores borde er 100% danskproducerede 
og pulverlakerede i sort, men vi finder gerne en 
farve, der passer til dig. 

Vores arbejdsborde er CE-mærkede og overholder 
alle sikkerhedsmæssige forskrifter.

Unikke fordele  
ved vores hæve-
sænke-borde
• Altid perfekt ergonomisk arbejdshøjde

• Løft selv meget tunge elementer op i  
 passende arbejdshøjde

• Få gladere og mere effektive medarbejdere

• Flyt let tunge elementer

• Hav arbejdsbordet med i servicebilen

• Kombiner flere arbejdsstationer i produktionen

• Øg effektiviteten og spar lønkroner 
 i produktionen.

Skræddersyede løsninger til ethvert behov

Vi tilpasser bordene til dine behov. Vi kan variere hjulstørrelse, 
topplade, maksimal vægt og flytbarhed, så arbejdsbordet bedst kan 
hjælpe dig og din virksomhed. Vi farver også gerne bordet i den 
RAL-farve, du ønsker.

Bliv vejledt til det rette bord

Inden du køber et bord, hjælper vi meget 
gerne med at finde det helt rette bord. Vi 
giver råd og vejledning ud fra jeres specifikke 
behov, så I får den rette løsning.

Spangkilde Teknik ApS 
Spangkildevej 13-15
Spetterup
8722 Hedensted

Tlf. 75 65 23 35
cc@spangkilde.dk
www.spangkilde.dk

Arbejdsbordene er patenteret og produceres af Spangkilde Teknik i Hedensted.

Med 2 sakse kan der løftes op til 2.000 kg.

Med 2 sakse kan der løftes op til 800 kg.

Med en saks kan der løftes op til 400 kg.


