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Lyftplattform
för vertikala lyft

Hermes HDN
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En säker lösning
Designen kan verka simpel men 
den döljer ett robust system 
med hög lyftkapacitet på 400 kg. 
Samtidigt är säkerhet en hörnsten 
för denna hiss. Användaren är 
sålunda skyddad från klämrisker. 
Globus Hermes kännetecknar en 
lyftteknik som säkerställer att 
bordet alltid är stabilt och i våg. 
Ett avåkningsskydd sitter runt  
hissen och skyddar den som åker 
från att rulla av under färd.

Funktionalitet
Globus Hermes kan användas på 
ställen med små nivåskillnader. 
Exempel på ställen där Globus 
Hermes passar väldigt bra är 
butiksentréer och hotellobbyer. 
Globus Hermes är mångsidig och 
flexibel i relation till rymd och 
funktion inom en given yta. Den 
kan installeras i många olika golv 
och i många olika entréer belagd 
med heltäckningsmatta, vinyl, trä, 
gummimatta etc.

Gömd elegans
Globus Hermes är en ny ban-
brytande hiss/lyftbord anpassad 
speciellt för rullstolar, barnvagnar, 
rollatorer etc. Denna hiss kombi-
nerar elegant design med robust 
konstruktion och kan anpassas 
till omgivningen runt omkring. 
En perfekt lösning för exempelvis 
butiker, hotell och företag som har 
höjdhinder på upp till 500 mm. 
Globus Hermes representerar ett 
klokt och modernt industriellt 
tänkande samtidigt som den i ett 
slag kombinerar design, funktion 
och elegans.

Enkel design
Omgivningen behöver inte anpassa 
sig till hissen men omvänt hissen 
kan anpassa sig till omgivningen. 
Globus Hermes kan lätt och elegant 
integreras in i vilken stil som helst 
då den är diskret inbyggd och 
kamouflerad i förhållande till sin 
omgivning. När Globus Hermes 
inte används ligger hissen gömd i 
golvet. På dess översta yta ligger 
samma golvmaterial som det gör 
på det övriga golvet som omger 
hissen. Globus Hermes är en hiss 
som aldrig är i vägen och som en-
bart syns när den används.



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

Fördelar med Globus Hermes
▪ Elegant och användarvänlig design
▪ Ingen risk för klämskada vid användande

(vilket innebär att ingen speciell övervakning behövs)
▪ Kan integreras och vara näst intill ”osynlig”
▪ Robust och stark design trots hissens enkelhet
▪ Enkel och lätt att använda för alla
▪ Avåkningsskydd runt om skyddar den som åker från att rulla av
▪ En stabil lyftteknik
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Lyftkapacitet 400 kg
Lyfthastighet 25 mm/sek
Lyfthöjd 0,05 m–0,5 m
Plattform (BxL) 900/1 000/1 100 mm x 1 400 mm

Gropdjup 350 mm
Ström, primär 230 V, 1-fas/10 Ah
Ström, sekundär 24 V DC
Drivsystem Skruv- och mutterdrift

Teknisk data

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.

• Stolpe på plattform med körlåda.
• Olika val av material till 
   plattformsgolv.

▪ Övre grind.
• Fjärrstyrning.
• Utomhus utförande kvar på 
   gjuten betongplatta.

  Tillval


