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KK3 StandardmodellKK3 Bårerom/kistekjøler med 3 celler

Thermocold produserer ulike Bårerom, Kistehjørner og Morsrom.
Vi har kjløerom som kan brukes på sykehus, sykehjem, i kirker, kapeller, 
og for crusiebåter/militærskip.

KK3 (kistekjøler 3 celler) har innlasting på langsiden, og har plass til opp 
til tre stk. kister.
Rommet er norsk produsert og bygget etter smittevernsforskriftene, er 
FoodSafe-laminert på inn- og utside, og bygget opp med gode isolerte 
elementer.

KK3 leveres både med splittaggregat og kompaktaggregat som standard.
Temperaturen kan justeres fra 3 til 18°C, Vi kan levere skapet med to 
forskjellige kapasiteter etter kundens behov. TL16-aggregater er den 
anbefalte modellen.

TL16 - for bruk ved 2 til 3 celler                        
Utvendige mål:  B475-D230-H787 mm                
Lysåpning:  B440-H740 mm                         
Kjølemiddel:  R134A CFC-fri 390 g  
Spenning:  220-240V AC 50Hz                  
Kompressor:  Danfoss SC15G         
Energiforbruk: 490W        
Kjøleeffekt:  17000 ltr/780W                     
Termostatinnstilling:  3-18°C
Omgivelsetemperatur: 16-27°C
Nettovekt:  26 kg
Trenger avkløp for kondensvann

TC10 - for bruk ved 1 til 2 celler                  
Utvendige mål: B475-D230-H787 mm                  
Lysåpning: B440-H740 mm                         
Kjølemiddel: R600A CFC/KFK-fri 106 g                     
Spenning:  220-240V AC 50Hz                      
Kompressor:  Danfoss NLU13kk.1
Energiforbruk:  185W                   
Kjøleffekt:  12000ltr./450W          
Termostatinnstilling:  3-18°C                    
Omgivelsetemperatur: 16-27°C                   
Nettovekt:  24 kg
Automatisk fjerning av vannet  
                                           

Tekniske spesifikasjoner



KK3 Standardmodell PL 1600 ST Stacker PL 1600 ST-EL Stacker

Sterk og robust truck utstyrt med fot- og håndpumpe for best ergonomi.
Ergonomisk utformet med fotpumpe som sparer både rygg og skuldre.
Det er også mulig å bruke håndtaket til å pumpe opp gaflene. 
Den er bygd for profesjonell bruk og leveres med en fotbrems på begge 
hjulene.

- Gaffel- og styrehjul er i nylon.

Håndtegnet truck med en batteridrevet løftemotor. Ergonomisk håndtering 
for hyppige tunge løft.
Den er tilpasset sine arbeidsoppgaver; lasting og lossing, samt stabling 
av varer på pall. Kan også brukes som en heve/senke arbeidsbord. 
Det kraftige batteriet gir en lang driftstid per lading. 
Fotbrems på begge ratt.

Enkel betjening av hydraulikk, sikringsskap og batteri

- Effektiv og ergonomisk løfteredskap
- Leveres komplett med et batteri og en intern lader
- Enkel å lese batteriindikator for kontroll av batterikapasiteten
- Lader, 10 A / 12V, driftsspenning på 220 V

PL 1600 ST-EL Stacker                 
Løftekapasitet:  1000 kg
Løftehøyde:  1600 mm
Maks totalhøyde: 1980 mm
MIn. totalhøyde: 1980 mm 
Total bredde:  770 mm 
Total lengde:  1720 mm 
Gaffellengde:  1150 mm 
Gaffelbredde:  570 mm
Motorkapasitet:  1.5 kW
Løftehastighet med last:  90 mm/s
Laveste løftehastighet med/uten last: 120100 mm/s
Batterikapasitet:  12V/ 85 Ah
Batterilader:  12V/20Ah
Gaffelhjul, bogie/nylon:  74x70 mm Ø
Styrehjul, nylon:  180x50 mm Ø
Totalvekt med batteri:  350 kg
Svingradius: 1280 mm

PL 1600 ST Stacker                
Løftekapasitet:  1000 kg
Løftehøyde:  1600 mm
Maks totalhøyde: 2080 mm
MIn. totalhøyde: 2080 mm 
Total bredde:  850 mm 
Total lengde:  1150 mm 
Gaffellengde:  1150 mm 
Gaffelbredde:  550 mm
Gaffelhjul, bogie/nylon:  74x55 mm Ø
Styrehjul, nylon:  180x50 mm Ø
Totalvekt:  220 kg
Svingradius: 1380 mm

10418 - Likbrett
Komplett for sideinnløfting.
Utførelse i rustfritt stål og tett bunn.

10426 - Stabiliseringsbrett for kister
Kun beregnet for stabilisering 
ved ut- og inn-lasting av kister.
Utførelse i rustfritt stål.
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Thermocold KFD AS
Torvlia 5, 1739 Borgenhaugen
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