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Sirius EXTRA

Lyftplattform
för vertikala lyft

Tillbehör:
Automatiska
dörröppnare

Tillbehör:
Inglasade sidor
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Lyftkapacitet 280 kg
Lyfthastighet Max 0,15 m/sek
Lyfthöjd 0–1,0 m
Invändigt mått 800/900/1 100 mm x 1 400 mm (BxL)
Utvändigt mått 1 080 mm x 1 810 mm (BxL)
 + säkerhetsavstånd

Teknisk data

Användbarhet

Ett bra val av hiss
Globus Sirius EXTRA är den 
idealiska lösningen för privat och 
offentlig miljö där till exempel 
trappor eller entréplan med nivå-
skillnader utgör ett hinder för 
funktionshindrade personer eller där 
nivåförflyttning behöver underlättas 
av andra skäl. Hissen har en batteri-
backup som standard vilket innebär 
att den klarar minst 10 driftcyklar 
med full lastvikt vid till exempel 
strömavbrott.

Säkerhet
För att förhindra risk för kläm- 
skador när plattformen sänks, är 
plattformens undersida täckt med 
en brytarplatta, som stoppar hissen 
omedelbart vid kontakt med något 
föremål.

Om och kring hissen
Globus Sirius EXTRA är en hydraul-
driven plattformshiss som är särskilt 
lämpad för utomhusbruk. Globus 
Sirius EXTRA behöver ingen hiss-
grop, då den har inbyggd ramp.

Enkel att använda
Enkeldörr, av typen slagdörr, öpp-
nas lätt. Dörren låses automatiskt 
vid färd. Hissen manövreras med 
hålldon – d.v.s. den stannar när man 
släpper ”knappen”.

Tillval
▪ Automatiska dörröppnare
▪ Plattform XL 1100 x 1400 mm
▪ 340 kg lyftkapacitet
▪ Telefon 
▪ På/Avkörning i vinkel
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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.

Tillbehör:
Inglasade sidor

Ström, primär 230 V, 1-fas/10 Ah
Ström, sekundär 24 V DC
Drivsystem Hydrauliskt integrerat
Dörr En enkeldörr, övre plan


