


THE DEM-TRUK TYPE KE 380/391 
sangat ideal untuk kebutuhan demonstrasi, servis dan distribusi. Awalnya Dem-Truk dirancang 
untuk memindahkan mesih fotokopi yang memiliki bobot yang berat serta harga jual yang cukup 
mahal dari mobil dan ke dalam mobil demonstrasi di perkantoran.

REM RODA terdapat pada kedua roda di bagian belakang yang 
berfungsi untuk keamanan pengguna dan peralatan.

PEGANGAN PALET merupakan penggangan ekstra yang bisa diputar 
balik untuk memudahkan saat membawa peralatan ke lantai atas.

SELUNCUR PINTU untuk memudahkan perpindahan melalui pintu.

WARNA standard produk memiliki kode pantone “560 U” dengan 
nama Green hammer finish, warna produk juga dapat dipesan sesuai 
permintaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

SABUK PENGIKAT PERALATAN diposisikan melintang dan membujur 
untuk keamanan peralatan.

BERAT MAKSIMUM BEBAN troli adalah 115 Kg.

KARET PALET berukuran 85 cm X 60 cm.

DAPAT DILIPAT untuk meminimalisasi ruang penyimpanan. Bagian 
bawah troli dapat dilipat hingga memiliki lebar 20 cm, tinggi 31 cm 
dan panjang 92 cm. Lebar unit standarnya 26 cm saat dilipat.



• Penggunaan serbaguna pada lintas industri.

• Pengoperasian hanya dilakukan satu orang. 

• Ketinggian palet dapat diatur sesuai kebutuhan.

• Solid dalam penyimpanan. 

• Palet dapat dilepas. 

• Mudah dioperasikan. 

• Mengurangi resiko kecelakaan operator. 

(1)
KETINGGIAN DAPAT DIATUR
Pada tingkat ketinggian untuk pemuatan 
mobil SUV, operator dengan mudah 
mendorong peron dari troli ke dalam 
kendaraan.

(2)
MUDAH BERMANUVER 
Operator dapat dilihat saat memindahkan 
beban ke kendaraannya. Ban karet mampu 
membantu menghasikan getaran yang 
halus saat berada di atas dataran kasar.

PENGATURAN ALAT YANG 
MUDAH DILAKUKAN 
Operator wanita dapat mudah mengatur 
alat dari menurunkan pendukung peron 
sampai ke posisi melipat hanya dengan 
membalikkan tuas di kedua sisi serta 
mendorong pendukung peron ke bawah.

(3)

DAPAT BERHEMAT WAKTU 
Setelah melipat pendukung peron ke 
bawah dan mendorong bagian samping 
pendukung peron menjadi satu, operator 
siap meletakkan troli ke dalam kendaraan.
Proses melipat memiki 4 langkah yang 
memakan waktu kurang dari 5 detik.

(4)
MUDAH DIJINJING 
Dalam posisi terlipat, berat troli hanya
13 kilogram yang dapat diangkat dengan 
menggunakan pegangan yang terletak /
ditempatkan di sebelah peron.

(5)
MASUK AKAL 
Ukuran troli dalam kondisi terlipat dapat
memberikan ruang penyimpanan ekstra 
dalam kendaraan. Bagian bawah troli 
dapat dilipat hingga memiliki lebar 20 cm,
tinggi 31 cm dan panjang 92 cm. Lebar 
unit standarnya 26 cm saat dilipat.
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