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Lyftplattform
för vertikala lyft

Callisto



Globus Callisto

Diskret och perfekt integrerad
Det är den perfekta lösningen att 
övervinna några steg där speciella 
arkitektoriska åtaganden krävs. 
Den visuella effekten är nästan 
obetydlig eftersom plattformen är 
inbäddad i golvet när den inte är 
aktiverad.

Säkerhet och komfortabelt
Globus Callisto är utformad för 
användare med nedsatt rörlighet, 
och den är utrustad med ett säker-
hetssystem som säkerställer  dess 
tillförlitlighet.

Allmän och privat användning
Dess funktioner gör den lämplig 
för såväl offentlig som privat 
användning.

FALL PROTECTION BAR

COLUMN

HORIZONTAL MOVING PLATFORM

PROTECTION BELLOW

(optinal for travel <500m)

340 kg

MAX PAYLOADINDOOROUTDOOR 230 VAC
SINGLE-PHASE

SUGGESTED 
USE



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

Hydraulisk saxlyftplatform
Hydraulisk saxteknik möjliggör produktion 
av en integrerad plattform med hög nyttolast 
och minskade dimensioner. Dessutom tillför 
den en säker hydraulisk drift.

Utomhusinstallation (tillbehör)
Eftersom allt material som används är IP54 
certifierat kan hissen användas utomhus 
utan problem. Vi rekommenderar dock att 
plattformen placeras under tak för att 
undvika problem med isbildning vintertid.

Anpassningsbar
Tack vare sin konstruktion så möjliggör 
Globus Callisto att man använder samma 
golvmaterial på plattformen som på 
installationsplatsen, varvid plattformen 
blir så gott som osynlig när den är parkerad 
på nedre plan.

Globus Callisto lyftplattform 
med kombinerad vertikal 
och horisontell rörelse.
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Lyfthöjd ST 100-500 mm
 CT 500-780 mm
Max horisontell rörelse 800 mm
Plattform (BxL) 950 / 1100 x 1540
Grop storlek (BxL) 1025 / 1175 x 1590
Grop djup/kund anpassat 220 / 250 mm
Lyfthastighet  Max 0,15 m / sek

Max driftcyklar / tim 10
Ström, primär 230 V, 1-fas / 10 Ah
Lyftkapacitet 340 kg

Plattform med nyckelbrytare (standard)
Plattform med med eller utan stolpe utan 
bom (lyfthöjd < 500 mm) (standard)
Plattform Durk aluminium (standard)

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.

Säkerhetssystem
• Nödsänkning (standard)

• Klämskyddskanter under platt-
formens omkrets (standard)

• Klämskyddskant på landnings-
planet (standard)

• Svart PVC skyddspress under 
plattform (på 4 sidor) (standard)

• Infällningsbara automatiska 
kantskydd (Runt aluminiumplatta, 
ej på landningssidan) (standard)

• Nödstopp och alarmknapp 
(standard)

• Lågspänning i säkerhets och 
manöverkretsar (standard)
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DIMENSIONS

Tillbehör
• Plattform med stolpe med bom 
(lyfthöjd <500 mm) (myndighetskrav)

• Stolpe för yttre kör låda på övre plan

• Trådlös yttre kör låda (2 st.) 

• Ytterligare fjärrkontroll 

• Utomhusutförande

• Golvbeklädnad på plattform som 
tillhandahålls av kunden (30 mm max 
tjocklek)


