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Stoltrapphiss 
för svängd trapp

Leo EXTRA
Tillbehör:
Utomhusinstallation
145 kg



Globus Leo EXTRA
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Mjukstart/-stopp
Funktionen ”mjukstart/-stopp” 
säkerställer att åkturen börjar och 
slutar på ett mjukt och
komfortabelt sätt.

Stadig gång
Stolhissen har två skenor och ett 
mekaniskt system för att hålla 
stolen vågrät i alla lägen. Detta ger 
en varsam och stadig färd även i 
svängar och hörn.

Leo EXTRA
Som standard klarar Leo EXTRA 
130 kg och har en bredd mellan 
armstöden på 464 mm.
Leo Extra kan som tillval fås i ett 
kraftigare utförande som klarar 
145 kg. Hissen kan även fås med 
en bredd på 564 mm mellan arm-
stöden.

Utomhusinstallation
Hissen ska alltid parkeras under 
tak på övre plan för att motverka 
att vatten och is rinner in i driv-
maskineri. När den inte används 
täcks stolen med överdrag för att 
skydda mot regn.

Globus Leo EXTRA – stolhiss 
för svängd trappa
Att låta installera en Globus Leo 
EXTRA stoltrapphiss är ett enkelt 
sätt att öka tillgängligheten i hem-
met, även på längre sikt. ”Att fram-
tidssäkra tillgängligheten i hem-
met” skulle man kunna säga. 

Inner- eller ytterkurva
Stolhissen kan monteras valfritt 
i såväl inner-/ som ytterkurva 
beroende på trappens stignings-
grad. Den slimmade designen gör 
att intrånget i trappan minimeras. 
Mellan gångerna den används kan 
den vikas ihop och parkeras. Den 
slimmade profilen gör att den inte 
innebär ett hinder för andra som 
använder trappan.

Vridbar stol
Den vridbara stolen gör det lätt 
och säkert att sätta sig på och 
kliva av från stolen. För ytterligare 
trygghet och säkerhet finns som 
tillval automatisk vridning av stolen 
respektive eldriven uppfällning av 
fotplattan.



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

Lättanvända styrkontroller
Den joystick som finns på stolen 
för att styra färden kan monte-
ras valfritt på höger eller vänster 
armstöd (beroende på om man är 
höger- eller vänsterhänt). Fjärr-
kontroller sätts vid stannplanen 
nere och uppe, så att man kan 
kalla till sig hissen.

Säkerhet
Klämskydd finns på fotplatta och 
motorenhet för att stoppa hissen 
om den stöter på något hinder 
under färd. Hissen är utrustad 
med ett säkerhetsbälte av rullbäl-
testyp. Genom nyckellåsningen av 
hissen kan man begränsa oönskad 
användning.

Batteridrift
Den batteridrivna stolhissen gör 
att man kan åka i trappan även 
om det är tillfälligt strömavbrott. 
Stolhissens batterier återladdas då 
den inte används och står vid en 
laddstation.
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Lyftkapacitet std 130 kg (max 35 m)
Extra Lyftkapacitet 145 kg (max 25 m)
Lyfthastighet Max 0,15 m/sek
Manöverpanel På stolen samt på stannplanen
Drivsystem Batteri, kuggstång

Elanslutning 1-fas, 2,5 A för batteriladdare
Batterier 2 x 12 V, 9 Ah
Motor 24 V DC
Stigning 0°–52°
Temperatur +45C° ner till -15C°

Teknisk data

Måttuppgifter

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.

Alla mått är i mm.
Det är nominella värden som kan variera beroende trappans konfiguration.

Tillbehör:
• 145 kg (max 25 m)
• Utomhusinstallation max 15 m (-15C°)
• 564 mm mellan armstöd
• Automatisk vridning av stol. Max 130 kg (std)
• Automatisk uppfällning av fotplatta


