
TRAPPEKRAVLER
Kaldenavn:

Kategori Trappekravlere

En trappekravler er en selvkørende trappevogn, der kan bruges til at transportere tunge varer som op 
og ned ad trapper ved varemodtagelse, vareudlevering og distribution og fra lager til butik. En trap-
pekravler kan bruges til transport af emner som fx hårde hvidevarer, køkkenelementer, computere, 
fjernsyn, skabe o.lign.

Fordele
Flere varer kan transporteres ad gangen•	
Transport af varer på trapper bliver lettere og arbejdet mindre belastende•	
Trappekravlere findes i forskellige typer og modeller, hvilket giver mulighed for at vælge, den der •	
passer til de typer varer og opgaver, der skal håndteres

Forudsætninger for at bruge den
Trappekravler, varetyper og opgave skal passe til hinanden fx. udformning og kapacitet •	
Trapper, transportveje herunder underlag og belægning og eventuelle biler skal være egnet til trans-•	
port med trappekravler
Der skal være mulighed for opladning•	
Brugerne skal være over 18 år•	

Overvejelser før anskaffelse
Hvilke opgaver ønsker vi at løse med trappekravler. Skal den bruges til intern transport og/eller i •	
forbindelse med distribution af varer eksempelvis udbringning til kunder? 
Kan vi bruge trappekravler til de emner, der skal håndteres? Har emnerne fx en størrelse, udform-•	
ning, vægt og beskaffenhed, der gør det muligt at transportere dem med trappekravler på sikker vis?
Hvilken trappekravler er bedst til de opgaver, som vi ønsker at bruge den til, og til de personer, som •	
skal betjene den? Fx i forhold til teknik, udformning, størrelse, vægt, kapacitet, køreegenskaber m.m.
Kan vi bruge trappekravler, der hvor vi ønsker at bruge den? Er de fysiske rammer passende til brug •	
af denne type hjælpemiddel? Fx trappernes udformning, pladsforhold, underlag og belægning, biler-
nes størrelse og udformning, belysningsforhold m.m.
Hvordan skal vi oplade trappekravleren?•	
Der kan være særlige krav til opladningssted pga risiko for udledning af brandbare gasser – er du i •	
tvivl så spørg brandmyndighederne?

fortsættes ...
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Efter anskaffelse
Efterses for mangler/defekter inden brug•	
Vedligeholdes som beskrevet i brugsanvisningen •	
Medarbejdere skal instrueres i hvordan og til hvilke opgaver man bruger trappekravleren•	
Hold øje med, at instruktionerne bliver fulgt •	

fortsat


