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Saturnus

Lyftplattform 
för svängd trapp
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Lyftkapacitet 225 kg

Lyfthastighet 0,11 m/sek

Åkskena Aluminium, anodiserad

Manöverpanel På hissen samt på 
 stannplanen

Drivsystem Batteri, kuggstång

Elanslutning 230 V, 10 Ah

Lyftplatta, mått 800 mm x 1 000 mm (BxL)
 alt. 800 mm x 950 mm (BxL)

 alt. 900 mm x 1 300 mm (BxL)

Motor 0,55 Kw

Stigning 20° upp till 45°

Teknisk data

Användbarhet

Passar olika 
trappförhållanden
Saturnus passar svängda trapp-
or, trappor med vilplan och går 
även runt hörn. Hissen anpassas 
individuellt till varje trappa.  
 Installation på höger eller 
vänster sida i trappan beroende 
på vilket som är mest praktiskt. 
Saturnus kan monteras direkt på 
vägg eller på stolpar.

Snygg och behaglig design
Designen passar fint in i olika 
miljöer, såväl privata som offen-

tliga. Då hissen inte används kan 
den fällas ihop och tar då minimal 
plats. Motorer och elektronik har 
diskret placering i ryggen. Olika 
färger att välja mellan inom RAL 
färgskala.
 Skenan i borstad aluminium kan 
även användas som som handledare.

Säkert och komfortabelt
Startsystemet ger behaglig mjuk 
start som följs av lugn och jämn 
gång. Saturnus kan också levereras 
för utomhusbruk. Hissen kan även 
utrustas med fällsits.

Säkerhet
Hissen är utrustad med klämskydd 
som stoppar hissen om den stöter 
på något hinder i trappan. 
 Vidare är Saturnus utrustad med 
överhastighetsskydd och skydds-
broms som automatiskt träder i 
funktion vid eventuella drift-
störningar. Batteridriften gör att 
tillfälliga elavbrott inte är något 
problem.
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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.


