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Robuste arbejdsborde skræddersyet til dig.
Få en perfekt ergonomisk arbejdshøjde med et arbejdsbord fra Spangkilde Teknik. Vores flytbare arbejdsborde kan 
løfte fra 400 til 1200 kg og kan sænkes helt ned til en højde, hvor de kan kan være i servicebilen. Løft tunge elementer 
op i en passende højde og pas godt på dig selv og dine medarbejdere.

Se videoer og meget mere på www.spangkilde.dk

Bordet kan sænkes helt i bund, så 
det kan tages med på opgaver ud 
af huset.

Ergonomiske arbejdsborde, 
der letter din hverdag

Få store og tunge elementer op i 
en arbejdshøjde, der er ergonomisk 
korrekt. Det giver glade og mere 
effektive medarbejdere!



Spangkilde Teknik ApS
Spangkildevej 13-15, Spettrup
8722 Hedensted

+45 7565 2335
+45 2611 0034
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Flytbare og stationære arbejdsborde skræddersyet til dig. 
Vi har et omfattende sortiment af flytbare montageborde, 
filebænke, svejseborde mm., derfor kan vi sammen finde den 
løsning, der passer dig bedst.

De flytbare borde løfter op fra 400-1200 kg, mens de statio-
nære borde løfter op til 2000 kg. Du kan arbejde i en ergono-
misk skånsom stilling selv med meget tunge elementer.

• Kombinér flere arbejdsstationer i produktionen
• Øg effektiviteten og spar lønkroner i produktionen
• Flyt let tunge elementer
• Tag arbejdsbordet med i servicebilen

Alle vores borde er 100% danskproducerede og pulverlake-
rede i sort, men vi finder gerne en farve, der passer dig. Vores 
arbejdsborde er CE-mærkede og overholder alle sikkerheds-
mæssige forskrifter.

Bliv vejledt - vi giver råd og vejledning og skræddersyr dit 
bord efter dit behov - du kan fx vælge 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.

Se vores produktvideoer og meget mere på 
www.spangkilde.dk

Hæve-sænkeborde skræddersyede 
til dine behov!

400 kg Flytbart og med 1 saks og 
løfter op til 400 kg

800 kg Flytbart og med 2 sakse og 
løfter op til 800 kg

1200 kg Flytbart med truck og med 1 
saks og løfter op til 1200 kg

2000 kg Ikke-flytbart og med 2 sakse og 
løfter helt op til 2000 kg


