
Ergonomisk, stærk og fleksibel.  Vores kistevogn Model 4.5 SUPER giver dig en stærk og stabil kiste-
vogn, som kan løfte op til 400 kg til 3 reolhøjder. Vores kistevogn bruger el-hydraulik og meget stærke 
og stabile sakse til at løfte, hvilket giver dig et ergonomisk arbejdsmiljø uden tunge løft. Trin- og lydløs 
el-fremdrift med justerbar fart, gør det muligt at håndtere kister for en enkelt person.

Kistevognen er patenteret og produceres af Spangkilde Teknik i Hedensted.

Stærk og stabil 
Katafalk til 3 
reolhøjder

Katafalk Model 4.5 SUPER

www.spangkilde.dk
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Model 4.5 SUPER
• Oplader til batteri medfølger og batteriindikator viser 
        strømniveau.

• Standardløft fra 41 cm - 174 cm.

• Nem kistehåndtering for kun en person - solid, sikker og 
        meget brugervenlig.

• Kort akselafstand for stor mobilitet.

• Solid styrebøjle med speeder og løfteknapper.

• Plads til XL-kister.

Hvorfor er kistevognen populær?
• Med vores katafalk/kistevogn slipper du for tunge løft, skub 

og træk, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler.

• Fås med gennemgående ruller i 70 cm bredde. En fjern-
betjent motorrulle, som trækker og skubber kisten til og fra 
rustvogn eller reol.

• Løfter let, hurtigt og sikkert kister op til 3 reolhøjder.

• Kistevognen løfter med el-hydraulisk løft og med saks, som 
giver et meget stabilt og hurtigt løft. 

• To batterier sikrer en lang brugstid pr. opladning. 

• Vores kistevogn og reol er tilpasset hinanden hvorved I 
         undgår fejlkøb med forkerte højder.

• Kistevognen håndterer både bakker og kister. 

• Vores kunder vælger vores kistevogn fordi den fragter kister 
hurtigt fra A-B, lydløst, sikkert og løfter meget stabilt op til 
reolhøjderne.

Mulighed for 15 års garanti
• Årligt lovpligtigt eftersyn, med mulighed for 15 års garanti.

Spangkilde Teknik ApS
Spangkildevej 13-15, Spettrup
8722 Hedensted

+45 7565 2335
+45 2611 0034
cc@spangkilde.dk
ww.spangkilde.dk

Kontakt os
Hos Spangkilde Teknik har vi mulighed for at tilpasse vores 
produkter individuelt og tager gerne en snak om jeres behov 
- helt uforpligtende. Kontakt os på tlf. 7565 2335.

Udtalelse fra Skansekapellet
Tak for leveringen. Det har været en fornøjelse at have 
jer som leverandører og at kunne have så meget ind-
flydelse på opbygning af sakselift og reoler. Og tak for 
al den gode kommunikation, som har holdt os 
påklædte og forventningsafstemte. 

”

Modulbygget kistereol
Vores modulbyggede kistereoler passer til kistevognens løftehøjde. Disse 
opbygges i moduler, som gør det let at tilføje reoler på et senere tidspunkt. 
Reolerne fås også med hjul.
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