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Lyftplattform
för vertikala lyft

Standard:
Automatiska
dörröppnare

by Liftup
EleNor



EleNor

Nordisk kvalitet 
EleNors flexibla struktur gör att 
den kan anpassas individuellt till 
sin omgivning för en exklusiv, men 
ändå avslappnad stil, som kan in-
tegreras i de flesta byggnader både 
inomhus eller utomhus. 

Det laminerade glaset med runda-
de kanter som omger plattformen, 
samt dörrstolparna i hörnen i 
halvhöjd, bidrar tillsammans till 
dess lätta, öppna och inte minst 

svävande nordiska utseende. 
Det finns många alternativ för 
ytterligare anpassning av 
materialen. 

Pålitlig och servicevänlig 
EleNor är en av de mest service-
vänliga och pålitliga lyftarna på 
marknaden. Det är särskilt lätt att 
underhålla, eftersom alla enheter 
och komponenter som kräver in-
spektion är åtkomliga inifrån 
plattformen. Remdriften garanterar 

en stabil och pålitlig körning, och 
den robusta infästningen till de 2 
profilerna på gavelväggen lyfter 
användaren utan ansträngning till 
önskad nivå. 

EleNor har designats i linje med 
europeiska och amerikanska 
hissstandarder och går väldigt tyst, 
säkert och bekvämt som ingen 
annan hiss.



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

Ett ljus i mörkret 
Även när mörkret faller ligger 
EleNor steget före. Ljus runt platt-

formens kanter och på kontrollpa-
nelerna gör att du säkert kan an-
vända hissen när du vill. Lamporna 

tänds automatiskt och slocknar av 
sig själva efter användning. 
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Lyftkapacitet 400 kg, 2 personer
Lyfthastighet Max 0,15 m/sek
Lyfthöjd 1–3 m (max 2 stannplan)
Lyftplatta 1 100/900 mm x 1 400/1 525 mm (BxL)
Utvändigt mått 1 200 mm x 1 860 mm (BxL) +  
 säkerhetsavstånd

Standardutförande Automatisk nödsänkning
Standardutförande Automatiska dörröppnare
Drivsystem  Remdrift
Manöversystem  Hålldonskörning
Elanslutning  1-fas 230 V/16 Ah (trög) 
Dörrar  Slagdörr

Teknisk data

Användbarhet

Ett bra val av hiss
I privata och offentliga miljöer där 
t.ex. trappor eller entréplan med 
nivåskillnader utgör ett hinder är 
plattformshissen – Globus EleNor – 
den idealiska lösningen.

Om och kring hissen
Globus EleNor är en remdriven 
plattformshiss som är särskilt 
lämpad för utomhusbruk. 

Genom sin eleganta och öppna 
konstruktion passar den också 
lika bra inomhus. Globus EleNor 
behöver ingen hissgrop, då den har 
inbyggd ramp. 

Vi rekommenderar gjuten platta 
under hissen.

Enkel att använda
Enkeldörrarna, av typen slagdör-
rar, öppnas lätt. Dörrarna låses 
automatiskt vid färd. Hissen 
manövreras med hålldon – d.v.s. 
den stannar när man släpper 
”knappen”. Från stannplanstablåer 
är funktionen impulskörning. Man 
slipper alltså hålla nere knappen 
under färden.

Säkerhet
För att förhindra risk för klämska-
dor när plattformen sänks, är platt-
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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.

formens undersida täckt med en 
brytarplatta, som stoppar hissen.

• Ev gropmått 50 mm djup. Längd 
1 660 mm x bredd, utvändigt mått 
plus 30 mm.

Tillbehör
• Olika golvmaterial.
• Valfri RAL-färg.
• Olika specialanpassningar
• På/avkörning i vinkel


