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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

cistA by Balle Innovation har gennem mange gode års samarbejde med
krematorier, kapeller og bedemænd lyttet grundigt efter, hvad deres behov
er og står i dag med to skarpe produkter.
Vores kistevogn fylder ikke meget, hvilket gør den ideel til brug på
krematorier, kapeller eller ved en bedemand, hvor pladsen kan være trang.
Kistevognen er produceret i cistA’s stilfulde design og er let at betjene med
manuel eller el dreven fremtræk. Placering af centerhjul gør, at vognen har
en lille venderadius.
Vores kistevogn har en af de højeste løftehøjder på markedet op til 187cm.
Vores kistevogn med fremtræk er absolut vores bestseller.

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:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)
39-187cm
L:205cm / B:76cm
Ja
200 kg
165 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
33 AH
1-5 km/t - trinløs justering
Elektromagnetisk
5 stk
Elektrisk
2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri
Ø260 fast / Ø100 drejbar

Forstærket fremtræksmotor
Punktérfri hjul
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
Styret er monteret op med skumpolstring til imødekommelse af
vinterkulde
Ekstra lav løftehøjde fra 39cm - 187cm (vandring på 148cm)
Smart centerhjulsophæng af trækaksel således venderadius bliver
minimalt
Passer til kistereoler med 3 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild da kistevognen udelukkende løfter med en
kraftig elektrisk aktuator
Støjsvag fremtræksmotor på el
Batteri indikator som altid viser strømniveau
Kistevognen er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabil

Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
Styret er monteret op med skumpolstring til imødekommelse af
vinterkulde
Ekstra lav løftehøjde fra 39cm - 187cm (vandring på 148cm)
Smart centerhjulsophæng af trækaksel således venderadius bliver
minimalt
Passer til kistereoler med 3 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild da kistevognen udelukkende løfter med en
kraftig elektrisk aktuator
Kistevognen er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabil

Kistevogn manuel fremtræk
Varenummer: 100059

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

L:229cm / B:76cm / H:39cm (Styr 100cm)
39-187cm
L:205cm / B:76cm
Ja
200 kg
145 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
33 AH
Nej - Manuel
Fodpedal på centerhjul
5 stk
Elektrisk
2 stk faste hjul (center) 3 stk drejbar - punkterfri
Ø260 fast / Ø100 drejbar

Vores terrængående katafalk er en god løsning til kirker og kapeller, hvor
man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet. Katafalken er uden fremtræk og
derfor er vores klare anbefaling, at den kun skal bruges indendørs, eller
området om kirken er faldt og uden et tykt lag perlegrus.
Den har samme brugervenlige betjening, da hæve/sænke funktion er
placeret samme sted på styret som ved den eldrevne. Der er også mulighed
for at tilkøbe elektrisk kistebrems.
Katafalken fås i to bredder. Det har vi gjort for at gøre det lettere at komme
rundt i de smalle kirker.

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:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)
38-126cm
L:205cm / B:66cm
Ja
300 kg
140 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
33 AH
1-5 km/t - trinløs justering
Elektromagnetisk
5 stk
Håndtag på siden
2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)
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 med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Passer til kistereoler med 2 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk aktuator
Mulighed for tvilling montering på trækhjulene (se under tilbehør)
Støjsvag fremtræksmotor på el
Batteri indikator som altid viser strømniveau
Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport,
granddækning m.m
Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabilt
Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes
med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I
måtte have.
Udvikling og fremstilling foregår i Herning
* Elektrisk kistebrems og klæde kan tilkøbes
** Mulighed for tilkøb af ekstra løftekapacitet til 400 kg

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:205cm / B:76cm / H:38cm (Styr 100cm)
38-126cm
L:205cm / B:76cm
Ja
300 kg
155 kg
24 Vdc
230 Vac med ekstern lader
33 AH
1-5 km/t - trinløs justering
Elektromagnetisk
5 stk
Håndtag på siden
2 stk faste hjul (for) 2 stk drejbar - punkterfri (bag)
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 med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Passer til kistereoler med 2 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk aktuator
Mulighed for tvilling montering på trækhjulene (se under tilbehør)
Støjsvag fremtræksmotor på el
Batteri indikator som altid viser strømniveau
Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport,
granddækning m.m
Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabilt
Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes
med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I
måtte have.
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

* Elektrisk kistebrems og klæde kan tilkøbes
** Mulighed for tilkøb af ekstra løftekapacitet til 400 kg

Vores terrængående katafalk er en god løsning til kirker og kapeller, hvor
man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet. Katafalken er uden fremtræk og
derfor er vores klare anbefaling, at den kun skal bruges indendørs, eller
området om kirken er faldt og uden et tykt lag perlegrus.
Den har samme brugervenlige betjening, da hæve/sænke funktion er
placeret samme sted på styret som ved den eldrevne. Der er også mulighed
for at tilkøbe elektrisk kistebrems.
Katafalken fås i to bredder. Det har vi gjort for at gøre det lettere at komme
rundt i de smalle kirker.

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:205cm / B:66cm / H:38cm (Styr 100cm)
38-126cm
L:205cm / B:66cm
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

Forstærket udgave til 300 kg
Punktérfri hjul
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
Styret er monteret med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Passer til kistereoler med 2 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk aktuator
Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport,
granddækning m.m
Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabilt
Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes
med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I
måtte have
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

* Elektrisk kistebrems og klæde kan tilkøbes

Katafalk manuel fremtræk m/ el
løftehøjde 75cm

Forstærket udgave til 300 kg
Punktérfri hjul
Nyt ergonomisk styr med indbygget betjening til lift og fremtræk
Styret er monteret med skumpolstring til at imødekomme vinterkulden
Ekstra lav løftehøjde fra 38cm - 126cm (vandring på 88cm)
Passer til kistereoler med 2 hylder
Kraftig elektrisk løfteaktuator fra Linak
Ingen risiko for oliespild, da katafalken udelukkende løfter med en kraftig
elektrisk aktuator
Flere kirke bruger katafalken som rullende arbejdsbord, transport,
granddækning m.m
Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabilt
Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes
med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I
måtte have
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

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 og klæde kan tilkøbes

Vores stationære katafalk bruges i kapeller og kirker til opbevaring og
aflæsning. Katafalken er uden fremtræk, med små hjul og kan kun køre på
glatte overflader, som klinker, fliser og betongulv.
Katafalken fås i to bredder. Det har vi gjort for at gøre det lettere at komme
rundt i de smalle kirker.
Forstærket udgave til 300 kg
Punktérfri hjul
Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabilt
Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes
med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I
måtte have
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

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

L:205cm / B:66cm / H:55cm
300 kg
43 kg
5 stk
Håndtag på siden
4 stk drejbar - punkterfri
Brems på alle 4 hjul totallås
Ø120 drejbar

Aftageligt styr og klæde kan tilkøbes

Forstærket udgave til 300 kg
Punktérfri hjul
Katafalken er udført i et kraftigt sort pulverlakeret stålstel, som gør
produktet yderst stabilt
Katafalken leveres ekskl. klæde. Den kan dog efterfølgende beklædes
med stof til brug ved ceremoni i kirken samt transport til og fra kirken
Der er også mulighed for at tilpasse katafalken til lige netop de behov I
måtte have
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

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

L:205cm / B:76cm / H:55cm
300 kg
43 kg
5 stk
Håndtag på siden
4 stk drejbar - punkterfri
Brems på alle 4 hjul totallås
Ø120 drejbar

Aftageligt styr og klæde kan tilkøbes

Vores reoler er opgraderet til at tage 300 kg. per hylde. Vores reol med 2
hylder har større afstand mellem hylde 1 og 2 for at sikre, at der er plads til
borgerbuketter m.m.
Let låsemekanisme til sikring af kisten
Der kan tilkøbes hjul til reol med 2 hylder
Kan købes med 2 og 3 hylder
Katafalker kan KUN bruge reoler med 2 hylder
Reoler med 3 hylder anbefaler vi vores kistevognen ved elektrisk
fremtræk
Der er også mulighed for at tilpasse kistereolerne til lige netop de behov I
måtte have
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

Reol 2 hylder +
Varenummer: 05-01-0300

Dimensioner (H/B/L)
Højde på nederste hylde
Højde på midterste hylde
Højde på øverste hylde
Bredde på hylde
Højde mellem hylder
Max kapacitet i alt
Max kapacitet pr. hylde
Vægt
Antal ruller pr. hylde
Kistebrems *

132cm / 84cm / 225cm
38 cm
121 cm
78 cm
81 cm
600 kg
300 kg
57 kg
5
Ja manuel - let låsemekanisme

* Håndtag, til kistebrems på rulle 2 + 4 (tilkøb)
** 4 stk hjul (2 drejebar med totallås og 2 faste) KUN glædende for
reol med maks 2 hylder (tilkøb)

Reol 3 hylder

Varenummer: 05-01-0284
Dimensioner (H/B/L)
Højde på nederste hylde
Højde på midterste hylde
Højde på øverste hylde
Bredde på hylde
Højde mellem hylder
Max kapacitet i alt
Max kapacitet pr. hylde
Vægt
Antal ruller pr. hylde
Kistebrems *

183cm / 84cm / 225cm
38 cm
104 cm
171 cm
78 cm
66 cm
900 kg
300 kg
80 kg
5
Ja manuel - let låsemekanisme

Vores smarte lille trolly, der er lige til at have med i bilen. Ved hjælp af denne
trolly kan du selv tage ud og hente og aflevere kister. Punkterfri hjul på alle 4
kan tilkøbes, men det øger den samlede vægt på trollyen
Kistetrollyen er yderst kompakt og nem at håndtere
Kistetrollyen betjenes med fjernbetjening, men kan også betjenes på
trollyen
Denne trolly er helt unik med dens store løftehøjde og dens kompacthed
når den er slået sammen
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

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

L:76cm / B:50cm / H:26cm
L:59cm / B:50cm / H:80cm
35-80cm
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

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

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

L:202cm / B:70cm / H:6cm
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
Udvikling og fremstilling foregår i Herning

