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Libra

Lyftplattform
för vertikala lyft

LaGervara!

instaLLation  
normaLt inom 
1–2 veckor
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Lyftkapacitet 180 kg

Lyfthastighet 25 mm/sek

Lyfthöjd 0–0,5 m

invändigt mått 719 mm x 1 167 mm (BxL)

Utvändigt mått 883 mm x 1 167 mm (BxL)

Drivsystem Linjärmotor

elanslutning 1-fas 240 V 10A

motor 0,55 Kw

Uppkörningsramp 350 mm x 712 mm (LxB)

teknisk data

användbarhet

Globus Libra är en liten lyft-
plattform avsedd att lyfta främst 
rörelsehindrade över mindre nivå-
skillnader. Libra lyfter upp till 0,5 
m och passar bra på platser med 
begränsat utrymme.
 Lyftplattformen rör sig nästan 
ljudlöst, stabilt och i en kontroll-
erad hastighet och ger därmed 
användaren ett behagligt lyft.
Libra är lätt att installera. Ansluts 
till 240 V vägguttag. Manövreras 
med manöverdosa. Vid återan-
vändning är Libra enkel att justera 
till rätt höjd.

kräver liten plats
Globus Libra kräver mindre plats än 
rampsystem och är därför perfekt på 
platser där en ramp blir för brant 
eller för lång. Den fungerar dess-
utom bra som en tillfällig lösning 
eller vid akuta behov. 
 Lyftplattformen Libra kan 
användas både inne och ute och är 
enkel att integrera i omgivningen. 
Kan med fördel byggas ner i mark/
golv. Hissen kan även beställas för 
sidoavkörning vid övre stannplan.

Hög säkerhet
Till Libra hör en automatisk ramp 
som manövreras via kontrollpanelen. 
Upp- och nedkörning sker från 

varsin ända av lyftplattformen. 
Libra är säker att använda, då
uppkörningsrampen hindrar 
användaren från att köra ut över 
kanten när plattformen är i rörelse.
 Det finns dessutom räcken på 
båda sidor av plattformen. Hela 
plattformen har en halksäker 
beläggning. Vidare är Libra utrus-
tad med en säkerhetsbälg under 
plattformen samt klämskydd och 
nödstopp.

tillval
▪ Batteribackup
▪ Infraröd fjärrkontroll
▪ Extern kontrollpanel med 

nyckebrytare
▪ Sidoavkörning vänster sida
▪ Högre räcken
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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.


