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Trolley til nem transport af flere CarryMore samtidig. 
Trolleyen gør det muligt at komme omkring selv 
smalle passager og hurtigt hen til opgaven/
arbejdsstedet. 

CarryMore Trolley til daglig transport 
af flere CarryMore:

• Stort praktisk og ergonomisk håndtag

• Store hjul – også egnet til trapper

• Bunden kan klappes op og fastgøres i vertikal position 
ved hjælp af magneter, så den fylder
mindst muligt i bilen

• Sammenkoblingslås til fastgørelse af CarryMore. Kan 
indstilles i flere højder, alt efter hvor mange CarryMore 
der skal transporteres

• Ekstra arbejdsstation øverst på CarryMore til placering 
af 1 stk. CarryLite 4x8 eller til opbevaring og transport 
af 1 stk. ToolBag Pro 16”

• Op til 4 stk. CarryMore 55 eller 4 stk.
CarryMore 80 kan placeres på trolley

CarryMore Trolley

CarryMore System - mere end bare en box!

Intelligent opbevarings- og transportsystem til 
opbevaring af 2 stk. CarryLite 4x8. Flere CarryMore 
kan stables og sammenkobles med flere enheder. 

CarryMore er frontbetjent, så man altid uanset 
placering, kan tilgå indholdet uden først at skulle 
flytte eller løfte en CarryMore for at få fat i værktøj 
etc. 

CarryMore trolley er udviklet til nem transport af 
flere CarryMore samtidig. Trolleyen gør det muligt at 
komme omkring selv smalle passager og hurtigt hen 
til opgaven/arbejdsstedet. 

Mulighederne er mange – flere CarryMore og 
værktøjskassen stables på en CarryMore Trolley og 
transporteres som en enhed hen til arbejdsstedet. 
På den måde kan alle finde den rette løsning og selv 
sammensætte CarryMore systemet efter behov. 

CarryMore system er for professionelle håndværkere, 
og velegnet til daglig brug undervejs.
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Opbevarings- og transportsystem til opbevaring af 2 stk. CarryLite 4x8. 
Hver CarryMore kan indeholde 2 CarryLite af typen CarryLite 4x8 i højden 55 eller 80. 
Flere CarryMore kan stables og sammenkobles med flere enheder, og da CarryMore er 
frontbetjent, så er indholdet let tilgængeligt uanset placering.

CarryMore tilbyder den komplette løsning:

• Sammenkoblingslås til at koble flere CarryMore 
sammen

• Øverste hylde til placering (arbejdsstation) af  
1 stk. CarryLite 4x8 eller 1 stk. ToolBag Pro 16”  
i brug

• Hyldestop forhindrer CarryLite æsker i at falde  
ud under transport

• Fastholdelseslås til låsesikring af indhold

• Ergonomisk håndtag, der gør det lettere og  
mere behageligt at bære

• CarryMore 55 passer til 2 stk. CarryLite 55 4x8

• CarryMore 80 passer til 2 stk. CarryLite 80 4x8

CarryMore

CarryMore 55

CarryMore 80
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Varenr. Produkt Mål (HxBxD, mm) Vægt (kg) Bæreevne (kg) Farve 

146388 CarryMore 55 195 x 386 x 278 1,8 25 Sort
146401 Carrymore 80 241 x 386 x 278 2,0 25 Sort
146395 CarryMore 55x2 195 x 386 x 278 3,7 25 Sort
146418 CarryMore 80x2 241 x 386 x 278 4,0 25 Sort
146425 TRT-0 CarryMore Trolley 1100 x 400 x 575 11,6 80 Sort / Aluminium
146494 CarryMore Retaining Lock – – – Sort
760331 ToolBag Pro 16” 264 x 419 x 206 2,2 20 raaco blå

Sammenkoblingslås til at koble 
flere CarryMore sammen
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Stort praktisk og ergonomisk 
håndtag, der er forstærket 
med ekstra skruer
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Ergonomisk håndtag, gør det 
let og behageligt at bære  
CarryMore
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Ekstra arbejdsstation øverst 
på CarryMore til placering af 
1 stk. CarryLite 4x8
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Store, solide hjul – også egnet 
til trapper
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Fastholdelseslås til sikring af 
indhold (ekstra tilbehør)
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Sammenkoblingslås til fast-
gørelse af CarryMore
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Hyldestop forhindrer Carry- 
Lite æsker i at falde ud
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Bunden kan klappes op og 
fastgøres i vertikal position 
ved hjælp af magneter
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