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Aritco HomeLift Compact

Lyftplattform 
för vertikala
lyft med schakt

Villahiss för mindre ytor i privata miljöer
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Aritco HomeLift Compact
Snabbfakta Hissen erbjuder också flera anpassningsmöjligheter. Du kan välja mellan 

mer än 200 olika färger, 2 olika glastyper, 8 olika golv och en DesignWall 
(bakvägg) med 8 olika mönster. Hissen ansluts också digitalt och via 
SmartLift-appen kan användaren få värdefull information om hissens 
status och när den behöver service.  Hissen är också utrustad med vårt 
SmartSafety-system, med säkerhetsfunktioner, för att möta alla situatio-
ner som kan uppstå i ett hem, för att förhindra olyckor.
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MODELL PLATTFORMSMÅTT YTTERMÅTT MÄRKLAST

1 580 x 805 mm 840 x 880 mm 250 kg / 2 personer

2 880 x 805 mm 1140 x 880 mm 250 kg / 2 personer

3 1080 x 805 mm 1340 x 930 mm 250 kg / 2 personer

DesignWall

Hissfäger
Finns i tre standardfärger, Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) och  
Anthracite Grey (RAL7016). Kan målas i valfri RAL-färg från den klassiska RAL K7- 
kartan (utom pärlemor- och fluorescerande färger)

Glas STANDARD
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Avsedd användning Villahiss för transport av personer i byggnader där användaren är känd
Inomhusmiljöer

Teknisk efterlevnad Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem Patenterat skruv och mutter-system

Märkhastighet Högst 0,15 m/s

Nöddrift Batteridriven

Lyfthöjd 1 600 - 15 000  mm

Hisshöjd Alltid 2 248 mm

Antal våningar 2 till 6 våningar

Installation Nedsänkt installation 50 mm under golvet
Direkt på golvet med 50 mm ramp

Styrning Hålldon (tryck och håll in)
Automatisk (tryck en gång) kan installeras utanför Europa

Strömförsörjning 230 V 1-fas

Garanti Aritco HomeLift Compact har 5 års garanti.
Skruv och mutter-konstruktionen har 10 års garanti



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

Aritco HomeLift Compact
Datablad 2023

Ibland kommer bra saker i små paket. Vår mest utrymmesef-
fektiva hiss, Aritco HomeLift Compact, öppnar upp en värld av 
möjligheter i hem som tidigare ansågs vara för små. Villahissen 
erbjuder fördelarna med att vara liten i kombination med sin 
moderna design, anpassningsbara funktioner och internetupp-
koppling.

Aritco HomeLift Compact har en unik skandinavisk design 
med en elegant plattformsdesign inklusive en DesignWall och 
en kontrollpanel med integrerad handledare. Dubbeldörrar och 
moderna och flexibla schaktglaslösningar.

vår mest  
utrymmes- 
effektiva  
villahiss 

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com
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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.

Lyftkapacitet 225 kg
Lyfthastighet 0,15 m/sek
Lyfthöjd 1,6–15 m
Lyftplatta 580 /880 / 1 080 mm
 x 805 mm (BxL)
Utvändigt mått 840/1 140 /1 340 mm
 x 880 / 930 mm (BxL)

Drivsystem Skruv/mutter
Manöversystem Hålldonskörning
Elanslutning 1-fas 240 V 16 A
Dörrar 800 mm bredd
Nöddrift Batteridriven

Teknisk data

Användbarhet Standard Tillval

▪ Extern dörrstängare
▪ Stor glasdörr
▪ Självstängande elektriskt och meka-

niskt förreglerade ingångsdörrrar
▪ Batteridriven nödsänkning
▪ Skollåsning (för att förhindra 

obehörigt tillträde till hissen)
▪ Tak
▪ Mjukstart
▪ Ljusarmatur monterad på bakväggen
▪ Skicka/hämta funktion
▪ 25 mm tjocka väggpaneler
▪ Automatiskt smörjsystem
▪ Automatisk lampsläckning
▪ Styrsystem med integrerad 

servicediagnostik
▪ Batteriövervakning
▪ Självbärande schakt

Hissen tillhandahåller den perfekta 
lösningen för transport mellan olika 
våningar i ett hem.
 Produkten är säker och lätt att 
använda. Gå in i hissen, välj vilken 
våning du vill åka till och håll knappen 
intryckt under hela färden.
 Knappanelen är utrustad med stora 
knappar med blindskrift, belysning, 
nödstopp samt alarmfunktioner. Alla 
kanter på plattformen har säkerhets- 
lister. Vid strömavbrott kan hissen 
köras med en elektrisk nödsänkning 
till närmaste våning.

▪ Över 100 olika färger i RAL-serien
▪ Inbyggd eller utanpåliggande

automatisk dörröppnare
▪ Glasschakt i säkerhetsglas
▪ Olika handtagsmaterial
▪ Joystick
▪ Spegel
▪ Uppfällbar stol
▪ Fjärrstyrning med radio eller IR
▪ Larmsignal
▪ Nödtelefon
▪ Automatisk uppringning
▪ Tonat glas
▪ Olika typer av golvbeläggning
▪ Placering av dörr, möjlig på 3 sidor
▪ Spotlights
▪ Utökat fotutrymme
▪ Ramp

Cerfiering och standarder:  Maskindirektivet 2006 / 42 / EC, EN 81-41 


