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Pluto

Lyftplattform 
för vertikala
lyft med schakt



Globus Pluto www.globustt.se

Lyftkapacitet 225 kg

Lyfthastighet 0,15 m/sek

Lyfthöjd 0–12 m

Lyftplatta 880/1 080 mm
 x 805 mm (BxL)

Utvändigt mått 1 140/1 340 mm
 x 880 mm (BxL)

Drivsystem Skruv/mutter

Manöversystem Hålldonskörning

Elanslutning 1-fas 240 V 16 A

Dörrar 800 mm bredd

Teknisk data

Användbarhet Standard Tillval

▪ Extern dörrstängare
▪ Stor glasdörr
▪ Självstängande elektriskt och meka-

niskt förreglerade ingångsdörrrar
▪ Batteridriven nödsänkning
▪ Skollåsning (för att förhindra 

obehörigt tillträde till hissen)
▪ Tak
▪ Mjukstart
▪ Ljusarmatur monterad på bakväggen
▪ Skicka/hämta funktion
▪ 25 mm tjocka väggpaneler
▪ Automatiskt smörjsystem
▪ Automatisk lampsläckning
▪ Styrsystem med integrerad 

servicediagnostik
▪ Batteriövervakning
▪ Självbärande schakt

Globus Pluto tillhandahåller den per-
fekta lösningen för transport mellan 
olika våningar i ett hem.
 Pluto är säker och lätt att använda. 
Gå in i hissen, välj vilken våning du 
vill åka till och håll knappen intryckt 
under hela färden.
 Knappanelen är utrustad med stora 
knappar med blindskrift, belysning, 
nödstopp samt alarmfunktioner. Alla 
kanter på plattformen har säkerhets- 
lister. Vid strömavbrott kan hissen 
köras med en elektrisk nödsänkning 
till närmaste våning.

▪ Över 100 olika färger i RAL-serien
▪ Inbyggd eller utanpåliggande

automatisk dörröppnare
▪ Glasschakt i säkerhetsglas
▪ Olika handtagsmaterial
▪ Joystick
▪ Spegel
▪ Uppfällbar stol
▪ Fjärrstyrning med radio eller IR
▪ Larmsignal
▪ Nödtelefon
▪ Automatisk uppringning
▪ Tonat glas
▪ Olika typer av golvbeläggning
▪ Placering av dörr, möjlig på 3 sidor
▪ Spotlights
▪ Utökat fotutrymme
▪ Ramp
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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.


