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Jupiter

Lyftplattform 
för vertikala
lyft med schakt
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Lyftkapacitet 410 kg

Lyfthastighet 0,15 m/sek

Lyfthöjd 0,2–12 m

Lyftplatta 1 100 mm x 1 480 mm (BxL)

Utvändigt mått 1 475 mm x 1 600 mm (BxL)

Drivsystem Skruv/mutter

Manöversystem Hålldonskörning

Elanslutning 3-fas 400 V 16A

Dörrar 900 mm bredd

Teknisk data

Användbarhet

Det finns många 
tillvalsmöjligheter
▪ Över 100 olika färger i RAL-serien
▪ Inbyggd eller utanpåliggande

automatisk dörröppnare/stängare
▪ Olika dörrmodeller

– Dubbelglas
– Två olika brandklassade dörrar

▪ Utomhusutförande
▪ Tonat glas
▪ Olika plattformsstorlekar
▪ Enfasdrift
▪ Röstindikator och/eller digital 

våningsvisning
▪ Nyckelkörning på dörr 
och/eller plattform

▪ Golvbeläggning i vinyl eller gummi
▪ Ingång och utgång på tre sidor

Den perfekta plattformshissen för 
bostaden och offentliga/kommersiella 
miljöer. Globus Jupiter har automat-
styrd skruv- och mutterdrift med tyst 
och mjuk gång. Hissen uppfyller alla 
krav på driftsäkerhet och komfort. 
Elutrustningen är inbyggd i schaktet, 
varför separat maskinrum ej krävs. 
Hissen levereras med ett komplett 
självbärande schakt som endast behöver 
infästas i valvkanalerna i golv. 
 Globus Jupiter präglas av genom-
tänkt design, komfort och enkelhet. 
En plattformshiss som kombinerar 
mångsidighet i form och funktion. Den 
kompletterar och smälter in i alla typer 
av miljöer, både utom- och inomhus.

▪ Uppfällbar stol
▪ Glasschakt i säkerhetsglas
▪ Dörrhandtag och handledare finns i

rostfritt och aluminium
▪ Mjukstart
▪ Joystick
▪ Fjärrstyrning med radio eller IR
▪ Larmsignal
▪ Automatisk uppringning
▪ Nödtelefon
▪ Stålkant på plattformen
▪ Helvägg med spegel och belysning

– spotlights som ytterligare tillval
▪ Styrsystem som håller ordning på 

antal starter och total drifttid
▪ Annan plattformsstorlek
▪ Annan lyftkapacitet 500 kg
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Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

Tel 0155-20 55 00 
Återanvändning på 
ett miljöriktigt sätt.


