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Trapp/lyftplattform
för vertikala lyft

Hera



Funktion
Hissen är väldigt enkel att hantera 
för den ensamma användaren. På 
övre respektive nedre plan finns 
tryckknappsdosor för att kalla på 
hissen. Manöverdon sitter också 
på plattformen och körs med 
hjälp av detta upp eller ner av 
användaren.
 Alla andra funktioner, inkluderat 
säkerhetsfunktioner, startar auto-
matiskt tack vare de avancerade 
kontrollerna. 
 När Globus Hera har blivit 
använd som hiss så kommer den 
automatiskt, om den inte används 
inom en minut, att gå tillbaka till 
sin urspungliga skepnad som trapp.

Säkerheten först och främst
Globus Hera är försedd med 
alla tänkbara säkerhetsåtgärder. 
Avåkningsskydd, klämskydd, 
fallskydd etc. Om enbart en av 
alla säkerhetssensorer aktiveras 
stoppas hissen direkt och ett larm 
hörs.

Trapp och hiss i en och 
samma skepnad 
Globus Hera är den perfekta 
lösningen som överbrygger olika 
nivåer för alla rullstolsåkande 
och gående personer på små ytor. 
Det är marknadens mest ytspar-
ande hiss som på samma gång 
också erbjuder en design som 
tillfredställer till och med den 
mest kräsne användaren.

Samma möjligheter för alla!
I dagligt bruk är Globus Hera en 
ordinär trapp med klassisk design, 
vilken till stor del kan anpassas till 
individuella önskemål.  
 Med ett enda tryck på en knapp 
förvandlas Globus Hera till en hiss 
som bekvämt och säkert lyfter 
användaren till övre plan.
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Globus Hera



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
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Lyftkapacitet 400 kg

Lyfthastighet Max 45 mm/sek

Lyfthöjd 0,3– 1,25 m

Invändigt mått B 700/800/900/1 000 mm

Utvändigt mått B 920/1 020/1 120/1 220 mm
 + säkerhetsavstånd

Trappmått L 931 mm–1600 mm

Lastplan mått L 1075 mm–1990 mm

Ström, primär 230 V, 1-fas/10 Ah

Ström, sekundär 24 V DC Batteridrift

Drivsystem Skruv- och mutterdrift

Färg AkzoNobel 900 Gris Sable

Teknisk data

Följande tillval kan erbjudas: 
▪ Övre grind (sänkdörr)
▪ Fjärrstyrning
▪ Nödtelefon
▪ GSM uppkoppling
▪ Nyckelbrytare per stannplan
▪ Annan Färg

▪ Olika material för steg och handledare
▪ Nödsignal
▪ Utomhusutförande (endast installation under tak).    
   Krav på gjuten betongplatta.

Vid strömavbrott 
Så drivs hissen av batterier.

Tillval

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.


