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KISTEHÅNDTERING
Hos cistA har vi alt indenfor kistehåndtering.
Vi har et bredt sortiment af faste produkter,
men vi tilbyder også innovative
kundespecifikke ønsker, da vi både har egen
tegnestue såvel som inhouse produktion.

Balle INNOVATION ApS
Adresse: Cedervej 2c
By: 7400 Herning
Tel: +45 7216 1755
info@balleinnovation.dk
www.balleinnovation.dk

Stilfuld og let og håndtere
Løftehånde på hele 1870 mm - løftevandring på 1480 mm
Kontruktionen gør at den er let at køre med også i små rum, da den kan
dreje om dig selv
Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk akutator
Effektiv høve/sænkefunktion med kraftig løfteaktuator fra Linak
Punkterfrie hjul
Af- og pålæsning helt ned til 390 mm
Af- og pålæsning helt op til 1870 mm
Betjeningsvenlig
Ingen tunge løft og uhensigtsmæssige vrid
Støjsvagt fremtræksmotor på el
Driftsikker og holdbar konstruktion for minimal vedligeholdes
Kistevognen er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet
yderst stabilt
Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder

Kistevogn med el-fremtræk
Varenummer: 04-01-0093
Dimensioner
Højdevandring
Topramme Dim
Aftageligt styr
Max kapacitet
Vægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Fremtræk
Hjulbrems
Antal ruller
Kistebrems
Hjul
Hjul dimensioner

L: 2291 mm / B: 756 mm / H: 390 mm
390-1870 mm
L:2050mm / B:756mm
Ja
200 kg
165 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
29 AH
1-5 km/t - trinløs justering
Elektromagnetisk
5 stk
Elektrisk
2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri
Ø260 fast / Ø100 drejbar

Stilfuld og let og håndtere
Løftehånde på hele 1739mm - løftevandring på 1480mm
Kontruktionen gør at den er let at køre med også i små rum, da den kan
dreje om dig selv.
Effektiv høve/sænkefunktion med kraftig løfteaktuator fra Linak
Punkterfrie hjul
Af- og pålæsning helt ned til 259mm
Af- og pålæsning helt op til 1739mm
Betjeningsvenlig
Ingen tunge løft og uhensigtsmæssige vrid
Driftsikker og holdbar konstruktion for minimal vedligeholdes
Kistevognen er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet
yderst stabilt
Passer til kistereoler med 2 og 3 hylder

Kistevogn manuel
Varenummer: 04-01-0095
Dimensioner
Højdevandring
Topramme Dim
Aftageligt styr
Max kapacitet
Vægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Fremtræk
Hjulbrems
Antal ruller
Kistebrems *
Hjul
Hjul dimensioner

L:2291mm / B:756mm / H:259mm
259-1739mm
L:2050mm / B:756mm
Ja
200 kg
145 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
29 AH
Nej - Manuel
Fodpedal på forhjul
5 stk
Håndtag på siden
2 stk faste hjul (center) 2 stk drejbar - punkterfri
Ø125 faste / Ø100 drejbar

Katafalk el-fremtræk 65cm
Varenummer: 04-01-0087
Dimensioner
Højdevandring
Topramme Dim
Aftageligt styr
Max kapacitet
Vægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Fremtræk
Hjulbrems
Antal ruller
Kistebrems *
Hjul
Hjul dimensioner

L:2050mm / B:656mm / H:380mm (Styr 1005mm)
380-1260mm
L:2050mm / B:656mm
Ja
300 kg
140 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
29 AH
1-5 km/t - trinløs justering
Elektromagnetisk
5 stk
Håndtag på siden
2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Ø260 faste / Ø220 drejbar

Forstærket udgave til 300 kg
Forstærket fremtræksmotor
Punktérfri hjul
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
Styret er monteret op med skumpolstring, til at imødekommelse af
vinterkulde
Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Smart 3punkts ophæng af trækaksel således man sikre at trækhjulene
altid har vejgreb
Passer til kistereoler med 2 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk akutator
Mulighed for tvilling montering på trækhjulene
Støjsvagt fremtræksmotor på el
Batteri indikator som altid viser strømnivaeau
Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport,
granddækning m.m.
Mulighed for montering af et ekstra sæt drejebar hjul i forenden af
katafalken som gør det muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der er
minimal plads
Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet
yderst stabilt
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken lige netop de behov kirken
har

* Elektrisk kistebrems kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0045

Katafalk el-fremtræk 75cm
Varenummer: 04-01-0092
Dimensioner
Højdevandring
Topramme Dim
Aftageligt styr
Max kapacitet
Vægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Fremtræk
Hjulbrems
Antal ruller
Kistebrems *
Hjul
Hjul dimensioner

L:2050mm / B:756mm / H:380mm (Styr 1005mm)
380-1260mm
L:2050mm / B:756mm
Ja
300 kg
155 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
29 AH
1-5 km/t - trinløs justering
Elektromagnetisk
5 stk
Håndtag på siden
2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Ø260 faste / Ø220 drejbar

Forstærket udgave til 300 kg
Forstærket fremtræksmotor
Punktérfri hjul
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
Styret er monteret op med skumpolstring, til at imødekommelse af
vinterkulde
Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Smart 3punkts ophæng af trækaksel således man sikre at trækhjulene
altid har vejgreb
Passer til kistereoler med 2 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk akutator
Mulighed for tvilling montering på trækhjulene
Støjsvagt fremtræksmotor på el
Batteri indikator som altid viser strømnivaeau
Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport,
granddækning m.m.
Mulighed for montering af et ekstra sæt drejebar hjul i forenden af
katafalken som gør det muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der er
minimal plads
Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet
yderst stabilt
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken lige netop de behov kirken
har

* Elektrisk kistebrems kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0061

Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Passer til kistereoler med 2 hylder
Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk akutator
Mulighed for for drejebar hjul i begge ender af katafalken som gør det
muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der ingen plads er
Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet
yderst stabilt

Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 65cm
Varenummer: 04-01-0096

Dimensioner
Højdevandring
Topramme Dim
Aftageligt styr
Max kapacitet
Vægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Fremtræk
Hjulbrems
Antal ruller
Kistebrems *
Hjul
Hjul dimensioner

L:2050mm / B:656mm / H:380mm (Styr 1005mm)
380-1260mm
L:2050mm / B:656mm
Ja
300 kg
128 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
29 AH
Nej - Manuel
Fodpedal på forhjul
5 stk
Håndtag på siden
2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Ø260 faste / Ø220 drejbar

* Elektrisk kistebrems kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0045

Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Passer til kistereoler med 2 hylder
Ingen risiko for oliespild da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk akutator
Mulighed for for drejebar hjul i begge ender af katafalken som gør det
muligt at dreje omkring skarpe hjørner hvor der ingen plads er
Katafalken er udført i et kraftigt pulverlakeret stålstel, som gør produktet
yderst stabilt

Katafalk manuel fremtræk m/ el løftehøjde 75cm
Varenummer: 04-01-0094
Dimensioner
Højdevandring
Topramme Dim
Aftageligt styr
Max kapacitet
Vægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Fremtræk
Hjulbrems
Antal ruller
Kistebrems *
Hjul
Hjul dimensioner

L:2050mm / B:756mm / H:380mm (Styr 1005mm)
380-1260mm
L:2050mm / B:756mm
Ja
300 kg
128 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
29 AH
Nej - Manuel
Fodpedal på forhjul
5 stk
Håndtag på siden
2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri
Ø260 faste / Ø220 drejbar

* Elektrisk kistebrems kan tilkøbes
Klæde kan tilkøbes 05-02-0061

Yderst manøvredygtig med 4 stk. drejbar hjul med totallås

Katafalk stationær 65cm
Varenummer: 04-01-0098
Dimensioner
Max kapacitet
Vægt
Antal ruller
Kistebrems
Hjul
Hjulbrems
Hjul dimensioner

L:2050mm / B:656mm / H:550mm
300 kg
43 kg
5 stk
Håndtag på siden
4 stk drejbar - punkterfri
Brems på alle 4 hjul totallås
Ø120 drejbar

Klæde kan tilkøbes 05-02-0045
Aftageligt styr kan tilkøbes

Yderst manøvredygtig med 4 stk. drejbar hjul med totallås

Katafalk stationær 75cm
Varenummer: 04-01-0097
Dimensioner
Max kapacitet
Vægt
Antal ruller
Kistebrems
Hjul
Hjulbrems
Hjul dimensioner

L:2050mm / B:756mm / H:550mm
300 kg
43 kg
5 stk
Håndtag på siden
4 stk drejbar - punkterfri
Brems på alle 4 hjul totallås
Ø120 drejbar

Klæde kan tilkøbes 05-02-0061
Aftageligt styr kan tilkøbes

Morsebakke
Varenummer: 05-01-0310
Dimensioner
Max kapacitet
Vægt

L:2020mm / B:700mm / H:60mm
200 kg
33 kg

Kraftig udgave med 2 stk. underliggende vanger som sikre stabilletet
Udført i Rustfast stål
Elpoleret som gør produktet nemt at rengøre

Reol - 2 hylder - 4 hjul - 75cm
Dimensioner
Max kapacitet i alt
Max kapacitet pr. hylde
Vægt
Antal ruller pr. hylde
Kistebrems *
Hjul
Hjulbrems
Hjul dimensioner

L:2050mm / B:750mm / H:840mm
600 kg
200 kg
75 kg
5 stk
Ja manuel - let låsemekanisme
2 stk faste / 2 stk drejbar
Totallås på drejbar hjul
Ø125 mm

Let låsemekanisme til sikring af kisten
Kan købes uden hjul med justerbar fødder
Kan købes med 2 og 3 hylder (ikke den med hjul heller)
Katafalker kan KUN bruge reoler med 2 hylder
* Der kan tilkøbes håndtagbrems

Kistetrolly
Dimensioner sammenfoldet
Dimensioner i højeste position
Højdevandring
Max kapacitet
Vægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Fremtræk
Hjul
Hjulbrems
Hjul dimensioner

L:760mm / B:500mm / H:350mm
L:590mm / B:500mm / H:800mm
350-800mm
200 kg
18 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
2,9 AH
Nej - manuel
4 stk
Fodbrems på små hjul
Ø200mm punkterfri / Ø260mm

Kistetrollyen er yderst kompakt og betjenes med fjernbetjening
Med dens ekstra højde kan denne kistetrolly nå helt op til bilens kant

Datablad over stabler

El stabler med fremtræk
Dimensioner
Højdevandring
Plade dimensioner
Max kapacitet
Egenvægt
Spænding
Lader
Batteri kapacitet
Antal ruller
Kistebrems

L:2291mm / B:756mm / H:390mm
120-1790mm
L:2050mm / B:756mm
400 kg
562 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
85 AH
5 stk
Elektrisk

Høj løftehøjde
Meget manøvredygtig
El stabler kræver truckcertifikat
Kan dog også leveres med 1 meter lås, så stableren med en nøgle max
løfter op til 1 meter og derved ikke kræver truckcertifikat

Fabrikat
Model
Løftehøjde
Motortype (elektrisk, diesel, gas)
Betjening (gående, stående, siddende)
Løftekapacitet
Tyngdepunktsafstand
Lastafstand
Akselafstand
Egenvægt inkl. batteri
Akseltryk med last; træk-/lastside
Akseltryk uden last; træk-/lastside
Dæktype; træk-/lastside (G=gummi, P=vulkolan)
Hjul, antal; træk-/lastside (x=trækhjul)
Hjuldimensioner, trækhjul
Hjuldimensioner, lasthjul
Sporvidde, for
Sporvidde, bag
Højde, mast nede
Friløft
Højde, mast hævet
Højde af styrestang i køreposition min/max
Gaffelhøjde, sænkede gafler
Totallængde
Længde inkl. gaffelryg
Totalbredde
Gaffeldimensioner
Gaffelafstand min/max
Frihøjde under gaflerne
Gangbredde med 1000x1200 mm palle på tværs
Gangbredde med 800x1200 mm palle på langs
Venderadius
Kørehastighed, med/uden last
Løftehastighed, med/uden last
Sænkehastighed, med/uden last
Max stigeevne, med/uden last
Bremse
Køremotor, 60 min cyklus
Løftemotor, omdrejningstal v/15%
Batterispænding, nominel kapacitet (5t)
Batterivægt (inkl. kasse)
Batterikassens dimensioner
Batteritype
Styring
Støjniveau ved førerens øre

h3/mm

kg
c/mm
x/mm
y/mm
kg
kg
kg
P/P
1x + 2 / 4
mm
mm
b10/mm
b11/mm
h1/mm
h2/mm
h4/mm
h14/mm
h13/mm
l1/mm
l2/mm
b1-b2/mm
h-b-l/mm
b5/mm
m2/mm
Ast/mm
Ast/mm
Wa/mm
km/t
m/s
m/s
%
kW
kW
V/Ah
kg
mm
Gele-batteri
DC
dB / A

Quicklift
L10C/1600
1600
Elektrisk
Gående
1000
600
805
1126
462
641 / 821
343 / 199
P/P
1x + 1 / 4
n 210 x 70
n 80 x 60
533
380
1940
1505
1955
860 / 1200
88
1615
465
800
60 x 170 x 1150
550
30
2137
2062
1295
3,5 / 4
0, 12 / 0, 22
0, 12 / 0, 11
3-okt.
Elektromagnetisk
0,65
2,2
2 x 12 / 85
2 x 25
240 / 180 / 230
Gele-batteri
DC
74

