
Globus Capella

Capella  
1000 & 1500

Lyftplattform för
vertikala lyft

www.globustt.se
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Ett bra val av hiss
Lyftbordet Globus Capella, är den 
idealiska lösningen för privat och 
offentlig miljö där t.ex. trappor 
eller entréplan med nivåskillnader 
utgör ett hinder.
 Hissen är av typen plattformshiss 
och fungerar lika bra inomhus som 
utomhus. Hissen behöver ingen 
hissgrop.

Säkerhet
För att förhindra risk för klämskador 
när plattformen sänks, är platt-
formens undersida täckt med en 
brytarplatta, som stoppar hissen 
omedelbart vid kontakt med något 
föremål. Dörr vid övre plan med 
automatiska dörröppnare ingår vid 
lyfthöjd över 0,5 m.

En idealisk lösning för både 
privata och offentliga miljöer

Enkel att använda
Bommar och klaffar öppnas lätt. 
Bommar låses automatiskt vid 
färd. Hissen manövreras med håll-
don, d.v.s. den stannar när man 
släpper ”knappen”.

Tillval
▪ Vinkelavåkning



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

Om Globus Capella
▪ Liten och oansenlig hiss med stor kapacitet som framför allt passar 

trånga utrymmen, den lilla entrén eller om man helt enkelt vill att  
hissen ska synas så lite som möjligt.

▪ Hissen är enkel att montera, antingen direkt på vägg eller fristående
med hjälp av monteringsvinklar. Globus Capella tar minimalt med 
plats när den är hopfälld vilket underlättar, speciellt på vintern när det 
är snö. Det är också lätt att bygga ett litet tak som skydd för snö och 
väta om hissen väggmonteras.

▪ Hissen har ett lågt insteg/ramp vilket gör det lättare för den som är lite 
svagare i armarna.

▪ Hissen är den minst platskrävande vertikallyftande hissen på marknaden.

▪ Hissen ansluts lätt till stannplan med en höjd från 0,5 m upp till 1,5 m.
Den kan också med fördel byggas in och integreras inom verandaytan.
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Lyftkapacitet 300 kg

Lyfthastighet Max 0,15 m/sek

Lyfthöjd 0–1 m/0–1,5 m

Invändigt mått 800 mm x 1 000 mm (BxL)

 alt 800 mm x 950 mm (BxL)

 alt 900 mm x 1 300 mm (BxL)

Utvändigt mått 1 109 mm x 1 217 mm (BxL)
 + säkerhetsavstånd
Ström, primär 230 V, 1-fas/10 Ah

Ström, sekundär 24 V DC

Driftsystem Skruv- och mutterdrift

Teknisk data

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.


