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Innehåller vad som behövs för att utföra arbetet. 
En uppställningsplats för natten med tillgång till jordat 220 Volt - allt som behövs. 

MITAB kisthanteringstruck har konstruerats för att  erbjuda våra kunder en enhet 
som är utseendemässigt tilltalande, lätt att manövrera, smidig i formatet samt 

som har  egenskaper för rationell kisthantering. 
 

Kombineras med fördel med MITAB’s kistställ som är anpassat till att fungera i 
kombination medtrucken.  

 
Alternativa lyfthöjder möjliggör två eller tre kistnivåer i stället. 

 
Sannolikt medför denna utrustning betydligt ökad kylrumskapacitet. 

 
Trucken kan med fördel användas vid mottagning för transport till kistställ samt 

för tranport från kistställ till insättare. 
 

Att slippa katafalker i hanteringen är mycket platsbesparande och  
örenklar arbetet. 

Att slippa inköp/underhåll av katafalker gör också trucken till ett ekonomiskt 
intressant alternativ. 

 

SÄKER KISTHANTERING MED MINIMUM AV TUNGA LYFT  
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Manöverpanel med: 
 Tändnyckel 
 Batteritillsåndsmätare 
 Uttag 220 volt för laddning i vanligt 
 jordat vägguttag - inbyggd laddare 
 
 
Överskådligt manöverhandtag med 
reglageknappar för: 
 Åkrörelse fram/back med mjukstart 
 Lyft/Sänk rörelse 
 Signalhorn 
 Nödstopp 
 
 
Frisiktsutförande 
 Manöverreglaget sidobyggt för att 
 förbättra sikten 
 Smalt centraltorn som ger fri sikt 
 
 

Komplett enhet redan från start 

Kompakt enhet 
 Totalhöjd - kan anpassas till arbetsuppgiften 
 Bredd - kan anpassas till arbetsuppgiften. 
 
 Anpassad konstruktion på truckben 
 Truckben med dubbla hjul och i smalt utförande för att 
  bättre passa arbetsuppgiften —mindre platskrävande och 
 mjukare gång.  
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Tiltbar eller fast lyftgaffel som alternativa 
utföranden,. 

Hjulställ med alternativa bredder för att passa Er 
hantering. 

Alternativa transporthöjder för att passa Era förut-
sättningar. 

 

Truckens kompakta lyfttorn ger frisikt 
som underlättar arbetet. 

Manöverhandtaget är utrustat med  
manövervipppa” med mjuk och följsam  

manövrering av fram/back 

Trucken kan förses med hydrauliskt tiltbar 
lyftgaffel  för att underlätta hämtning av kis-

ta från bil. 
Tiltcylindern sitter skyddar inbyggd i rostfri 

skyddskåpa och hydraulledningen är skyddat 
dragen i skyddsprofiler. 

Tiltfunktionern manövreras med tryckknap-
par på manöverspaken. 
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TEKNISK BESKRIVNING 
 

Truckens åkrörelse är elektrisk och manövreras med en ”vippa” placerad på manöverreglaget. 
Reglerenheten möjligjör mjuk start-/stopprörelse. 

Lyftrörelse och eventuell tiltrörelse manövreras hydrauliskt och reglageknapparna finns 
monterade på reglaget. 

Trucken är utrustad med två seriekopplade batterier med tillräcklig kapacitet för en 
dags normalt nyttjande. Laddare finns inbyggd i trucken med kabel för anslutning till 

standard jordat 220V uttag. Trucken skall stå för laddning när den inte används. 
 

Trucken är dimensionerad för hantering av godkänd typ av kista med max vikt 300Kg. 
Trucken får inte användas för transport av annat gods. 

 
Trucken är stabilitetsmässigt anpassad till att användas endast på plant underlag. 

Lutande underlag kan medföra risk för bristfällig stabilitet och skaderisk för användaren. 
Transporter skall alltid ske med kista på låg nivå. 

 
TEKNISKA DATA 

  Max tillåten kistvikt—vid 1100mm lyftavstånd   300 Kg 
  Max lyfthöjd         1570/1770 mm 
  Transporthöjd         1970/2170 mm 
  Totalbredd         800/930 mm 
  Truckens totalvikt        560Kg 
  Batterikapacitet         120 Ah 
  Arbetsspänning         24 V 
  Arbetstryck hydraulik        90 bar 
  Körhastighet—utan last/med last     3,5/3,0 Km/h 
 

 
VARIANTER 

Kan levereras med andra lyfthöjder och transportbredder. 
Kan levereras med fast lyftgaffel eller med hudrauliskt tiltbar lyftgaffel. 

 

 
 

KOMFORTABEL HANTERING - HÖGRE LAGRINGSKAPACITET - INGEN 
KOSTNAD FÖR KATAFALKER 

 


