
Katafalk

Model 4.5

Opnå et godt ergonomisk arbejdsmiljø med den fleksible Katafalk Model 4,5. Den er udstyret med el-hydraulisk sakseløft samt trinløs 
og lydløs el-fremdrift for at fjerne risikable løft, træk og skub. Model 4,5 er skabt til arbejdet med kistehåndtering og kan køre i 

ethvert terræn – Både inde og ude, i perlesten og grus, samt op og ned ad ramper og slisker med stor stigning. 
Ligeledes kan den nå alle bagender på rustvogne. Med Model 4,5 kan kistehåndtering klares af selv en enkelt person og vil være 

nemmere end nogensinde før.

Katafalk/Kistevogn med sakseløft 
og trinløs el-fremdrift

Ergonomisk, 

fleksibel og yderst 

præsentabel med 

klæde.

Kistevognen er patenteret og produceres af 
Spangkilde Teknik i Hedensted. 



Fordele

Model 4,5 har en stor fordel, idet den sikrer, 
at du overholder Arbejdstilsynets regler om 
tunge løft, træk og skub på arbejdspladsen. 

Den er en ergonomisk løsning tilpasset 
branchen. Det betyder, at den kan løfte fra 
45 – 116 cm i højden og op til 400 kg. 

Den sorte topplade er 219x75 cm, og 
katafalken har en højde på 45 cm. 

Du får ikke nogen løft fra katafalk til 
katafalk, hvis du som mange andre kirker 
vælger at beholde jeres ældre modeller 
(45 cm) til at stille af på. 

Den kan køre over 5 km på en el-opladning.

Model 4,5 med el-fremdrift

 • Oplader til batteri medfølger.

 • Batteriindikator (viser altid strømniveau).

 • 4 ruller bremser kisten, når den nedsænkes, og indstillelige 

  stopklodser samt styrebøjle kan fjernes, hvis ønskes under   

  cermonien.

 • Justerbar hastighed.

 • Solid styrebøjle, som er udstyret med trykknapper til op/ned samt 

  speed, aftages ved ceremonien.

 • Sort klæde kan påsættes siderne på katafalken og kan køres med.

 • Hjulstørrelse er testet som bedste løsning inde og ude.

 • Kort akselafstand gør, at det er nemt at komme rundt om hjørner.

 • Plads til XL-kister.

Mulighed for tilkøb
Topplade til katafalken, der kan bruges som flytbart arbejdsbord til eks. 
granlægning og blomster. Den sikrer, at der ikke kommer jord og gran ned i 
katafalken. 

Trækstang med speeder.

Letvægtsramper i flere længder, hvilke vejer mindre end eks. aluminium. 
De kan nemt klappes sammen, så de fylder minimalt.

Årligt lovpligtigt eftersyn.

Vi tilbyder at ombygge din gamle katafalk med topplade, ruller og 
indstillelige stop.

Modulbyggede kistereoler.
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Kistevognen er patenteret og produceres af Spankilde Teknik i Hedensted.

Modulbygget kistereol
Vi laver kistereoler med plads til to kister i 
højden. Disse er lavet som et byggesystem, så 
du til enhver tid kan tilføje flere moduler.
Reolen passer til løftehøjden på model 4,5.
Der kan tilkøbes hjul, som gør reolerne flytbare.

Vi kommer 
gerne forbi og giver 
en demonstration 
– kontakt os for 
et uforpligtende 

besøg. 


