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Stoltrapphiss
för rak trapp

Batterisparfunktion

Nova
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Globus Nova för rak trapp
Låt inte din raka trapp bli ett hinder 
att nå hela din bostad. Med en 
Globus Nova stolhiss kan du säkert 
och tryggt ta dig mellan vånings-
planen och därmed utnyttja hela 
ditt hus. 
 Den smala designen gör att 
hissen utgör ett minimalt hinder 
i trappen och tillåter andra att 
använda trappen när hissen är 
i hopfälld. Med sin mjuka start 
och stopp tar den dig bekvämt 
upp och ner för trappen. Globus 
Novas design gör att den smälter 
in i ditt hem på ett vackert sätt. På 
Globus är din säkerhet vår största 
angelägenhet. Globus Nova har 
bland annat fem stycken säker-
hetssensorer som känner av ett 
eventuellt hinder i trappen för att 
skydda människor och djur från att 
komma till skada.

Fällskena
Fällskena används oftast när 
dörr eller öppning ligger närmare 
trappen än 500 mm. Fällskenan 
innebär att när hissen används så 
kommer skenan att sticka ut i öpp-
ningen och omvänt, när hissen inte 
används så fälls den nedersta delen 
av skenan upp och ser därmed till 
att inget hinder finns i öppningen.  
    Automatisk fällskena finns som 
tillbehör till standardstol 127 kg. 
Det finns inte till Heavy-duty 159 
kg(XL) modellen samt inte heller 
till ståstolen.

Problem med att böja knäna?
Då är Globus Nova Sitt- eller 
Ståstol lösningen på dina problem 
med trappen. 
 Med Globus Nova Sitt- eller Stå-
stol kan användaren själv välja att 
antingen åka med hissen sittande 
eller att lika komfortabelt åka 
stående. Detta är en utmärkt lös-
ning om fler än en person behöver 
använda hissen men har olika krav 
eller behov.

Globus Nova Sitt- eller Ståstol

Globus Nova med fällskena

Utomhusinstallation
Hissen ska alltid parkeras under 
tak på övre plan för att motverka 
att vatten och is rinner in i drivma-
skineri. När den inte används täcks 
stolen med överdrag för att skydda 
mot regn.



Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal. 

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna 
uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken 
hiss det gäller.

Serviceanmälan

Välutbyggd service – För er trygghet!
I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riks-
täckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna 
i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då 
service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är 
flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når 
Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Huvudkontor Service/jourkontor

Fjärrmanövrering
Väl designade fjärr-
manöverreglage placeras 
vid båda stannplanen och 
de kan användas för att 
kalla på och sända iväg 
hissen, vilket gör att flera 
brukare kan använda 
hissen.

Vridsits
Vridsitsen erbjuder en 
säker position för av- och 
påstigning vänd mot 
stannplanet och bort från 
trappan. Låsspaken nås 
från båda sidorna på stolen 
för bekväm manövrering 
av vridsitsen. Automa-
tisk vridsits och fotplatta 
finns som tillbehör.

Körkontroll
Hissen kan manövreras 
från båda armstöden med 
en lättanvänd joystick.  
Med ett lätt tryck åt höger 
eller vänster väljer du om 
du vill åka uppför eller 
nedför trappan.

Säkerhetsbälte
Säkerhetsbälte med  
enkelt ”klick”-lås finns 
alltid till hands för säker 
och trygg färd.
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Lyftkapacitet 127 kg alt. 159 kg (XL)

Lyfthastighet 0,15 m/sek

Ytbehandling Aluminium, anodiserad
åkskena 

Manöverpanel På stol samt på stannplanen

Drivsystem Batteri, kuggstång

Elanslutning 1-fas 2,5 A 
 för batteriladdare

Batterier 2 x 12 V, 7 Ah

Motor 24 V DC

Stigning 28°–53°

Teknisk data

Måttuppgifter

A
B 
C 
D 
E 
F
G
H 
I

Stoldimensioner mm

Golv till översida fotstöd 95

Översida fotstöd till översida säte 445

Översida säte till översida armstöd 250

Översida armstöd till översida ryggstöd 190

Avstånd mellan armar (tillval bredare armstöd) 445 (495)

Avstånd utsida armstöd 605

Golv till översida ryggstöd 980

Avstånd vägg till framsida armstöd 470

Avstånd baksida storygg till framsida säte 435

Drivenhet till framsida fotstöd 325

Avstånd bredd fotstöd 310

Avstånd vägg till framsida fotstöd 570

Avstånd vägg till baksida ryggstöd 13

Avstånd vägg till framsida stol hopfälld 310

Avstånd till armstöd när stol är vriden på övre plan 670

(manuel vridning av stol standard)

Avstånd vägg till framsida skena 215 (240)

(tillval bredare armstöd)
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Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

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

Tillbehör: Utomhusinstallation. 


