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 Gods (S)  Gods (Std)  Gods (med en medhjälpare)
Lyftkapacitet  300-1000 kg  300-2000 kg  500-2000 kg
Lyfthastighet  0,1-0,3 m/sek  0,1-0,3 m/sek 0,1-0,15 m/sek
Lyfthöjd  0–12 m  0–12 m  0–12 m
Lyftplatta (Bredd)  800-2000 mm 800-2000 mm 800-2000 mm
Lyftplatta (Längd)  800-2000 mm 800-2000 mm  800-2000 mm
Lyftplatta (Höjd)  1300-2000 mm 1300-2000 mm 2000 mm
Utvändigt mått  Varierande Varierande Varierande
Drivsystem  Alla modeller kedjedrift med frekvensstyrning
Grop alt. Ramp  Varierande Varierande Varierande
Dörrar (BxH)  Varierande Varierande Varierande
Dörrar typ Slagdörrar (enkel) Slagdörrar (dubbel) Slagdörrar (dubbel)
Direktiv EN 81-31 EN 81-31 2006/42/EC
Motorplacering Alla modeller i schaktets topp eller bredvid
Drift Elanslutning 3-Fas 400 V 20 amp Trög alla modeller
Ljus Elanslutning 1-Fas 230 V 16 amp Trög alla modeller

Teknisk data

Användbarhet

Hisskorg
Standardutförande av slät gal-
vaniserad stålplåt, grundmålad. 
Golvet belagt med aluminium 
durkplåt.

Drivning och manövrering
▪ Den elektriska hissmaskinen
för trefas växelström och den
elektriska manöverutrustningen
är placerade i maskinrummet,
vilket är tillgängligt genom en
låsbar lucka

Globus Hercules 2 Ton är en varu-
hiss i bygglådssystem avsedd för
rationell och bekväm transport
av olika laster som material  med
arbetsstycken från 300 kg upp till 
2000 kg.
Hercules har mycket små utrym-
mesbehov och kan därför byggas in 
överallt – även i efterhand. 
Varje Hercules har en bärande 
schaktkonstruktion.
Härigenom kan monteringen utfö-
ras snabbt och enkelt med mycket 
obetydliga ingrepp i byggnaden.

▪ Manövreringen av hissen sker
med, i dörrkarmarna placerade,
tryckknappslådor med eloxerade
täckplattor
▪ Indikatorlampor och en akustisk
signalanordning används för
signalering.
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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.


