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Norma EXTRA

Lyftplattform
för vertikala lyft

Tillbehör:
Automatiska
dörröppnare
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Lyftkapacitet 500 kg

Lyfthastighet Max 0,15 m/sek

Lyfthöjd 1–3 m (max 2 stannplan)

Lyftplatta 900/1 100 mm x 1 400 mm (BxL)

Utvändigt mått 1 210/1 410 mm x 1 650 mm   

 (BxL) + säkerhetsavstånd

Standardutförande Automatisk nödsänkning

Drivsystem Hydraulisk, integrerat

Manöversystem Hålldonskörning

Elanslutning 1-fas 230 V/16 Ah (trög) 

Dörrar Slagdörr

Modell 2 och 3 meters

Material hiss Aluminium med 
 dörrar i rostfritt

Teknisk data

Användbarhet

Ett bra val av hiss
I privata och offentliga miljöer där 
t.ex. trappor eller entréplan med 
nivåskillnader utgör ett hinder är 
B-hissen – Globus Norma EXTRA
– den idealiska lösningen.

Om och kring hissen
Globus Norma EXTRA är en 
hydraulisk plattformshiss som är 
särskilt lämpad för utomhusbruk. 
Genom sin eleganta och öppna 
konstruktion passar den också 
lika bra inomhus. Globus Norma 
EXTRA behöver ingen hissgrop, då 
den har inbyggd ramp. Vi rekom-
menderar gjuten platta under 
hissen.

Enkel att använda
Enkeldörrarna, av typen slagdör-
rar, öppnas lätt. Dörrarna låses 
automatiskt vid färd. Hissen 
manövreras med hålldon – d.v.s. den 
stannar när man släpper ”knappen”.

Säkerhet
För att förhindra risk för klämska-
dor när plattformen sänks, är platt-
formens undersida täckt med en 
brytarplatta, som stoppar hissen.

Tillbehör
• Automatiska dörröppnare.
• Plattform XL 1100 x 1400 mm.
• Ytbehandling för marint 
utförande.
• På/avkörning i vinkel.
• Ev gropmått 50 mm djup. Längd 
1 660 mm x bredd, utvändigt mått 
plus 30 mm.
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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.


