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Aritco PublicLift Access

Lyftplattform 
för vertikala
lyft med schakt

Hissar för offentliga miljöer och 
kommersiella byggnader



A
R

IT
C

O
 L

IF
T

 2
0

2
2-

0
2-

0
1 

- 
S

V

9
0

0

130
0

80
0

800

 1040

1160 800

Viktiga 
funktioner

Alternativa modeller
UTOMHUS-versionen

GODS-versionen

 Aritco PublicLift Access kan anpassas på flera olika sätt. Välj mellan mer än 200 olika 
färger, 2 olika sorters glas och 8 olika golvvarianter Hissen är mycket praktisk och 
smart och ger alla tillgång till olika våningar i offentliga och kommersiella byggnader. 
Den finns i flera olika storlekar, och i de större modellerna ryms en barnvagn eller 
rullstol. Den är pålitlig och har en robust design som klarar tuffa offentliga och kom-
mersiella miljöer. Hissen är utrustad med SmartSafety-systemet, med säkerhetsfunk-
tioner för alla typer av situationer som kan uppstå i publika och kommersiella miljöer, 
och för att förhindra olyckor.

Storlekar MODELL PLATTFORMSMÅTT YTTERMÅTT MÄRKLAST RULLSTOL
1 900 x 1040 mm 1300 x 1160 mm 250 kg / 2 personer -
2 900 x 1280 mm 1300 x 1400 mm 410 kg / 5 personer Ensam användare eller typ A*
3 900 x 1480 mm 1300 x 1600 mm 410, 500 kg / 5, 6 pers.  A eller B med medföljare*
4 1000 x 1280 mm 1400 x 1400 mm 410 kg / 5 personer Ensam användare eller typ A*
5 1000 x 1480 mm 1400 x 1600 mm 410, 500 kg / 5, 6 pers.  A eller B med medföljare*
6 1100 x 1480 mm 1500 x 1600 mm 410, 500 kg / 5, 6 pers. A eller B med medföljare, vinkelgenomgång*

7 1000 x 1980 mm 1400 x 2100 mm 500 kg / 6 personer  A eller B med medföljare*
8 1100 x 1580 mm 1500 x 1700 mm 500 kg / 6 personer A eller B med medföljare, vinkelgenomgång*

* Nationella riktlinjer kan gälla. Rullstolstyp A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Hissfäger
Kan målas i valfri RAL-färg 
från färgkartan RAL K7 Classic
(Förutom pärlemor och fluorescerande färger)

Glas
2 olika glastyper att 
välja mellan.

STANDARD
Klart glas 

TILLVAL
Tonat glas

Golv
8 olika golv.
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Installationsmiljö: Inomhus Typ av hiss Plattformshiss avsedd för installation i publik och kom-
mersiell miljö.

Drivsystem Patenterat skruv och mutter-system

Motor 2,2 kW-motor Märkfart Max 0,15 m/s inom Europa
Max 0,25 m/s utanför Europa

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

Nöddrift Batteridriven

Lyfthöjd 250 – 13 000 mm

Hisshöjd Min. 2 240 .

Antal våningar 2 till 6 våningar

Installation Nedsänkt installation 50 mm under golvet
Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp

Styrning Hålldon – tryck och håll in
För installationer utanför Europa  – en knapptryckning (tryck en gång)

Strömförsörjning 230 V 1-fas
400 V 3-fas

Garanti Aritco PublicLift Access har 5 års garanti.
Skruv och mutter-konstruktionen har 10 års garanti

Alternativ modell

Aritco PublicLift Access GODS-versionen är en version av the Aritco PublicLift Access som är avsedd 
för både personer och gods.
Aritco HomeLift Access OUTDOOR-version är designad för utomhusbruk.  Alla utomhushissar levere-
ras med styrskenor i korrosivitetsklass C5 för att undvika korrosion.
Mer information finns på aritco.com

Aritco PublicLift Access

Aritco PublicLift Access



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 PublicLift Access
Datablad 2022

Aritco PublicLift Access är designad för att göra publika och 
kommersiella byggnader tillgängliga för alla. Hissen andas 
skandinavisk design och har bakgrundsbelyst panel och upp-
lyst ledstång. 

Några fördelar med Aritco PublicLift Access:
• Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
• 95% återvinningsbart material
• Miljöklassad hos SundaHus
• Patenterad skruv och mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
• Marknadens lägsta service- och driftskostnad
• Utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunk-

tioner anpassade för offentlig miljö

För mer information, vänligen besök aritco.com 

TILLGÄNGLIG-
HET I PUBLIKA 
OCH KOMMER-
SIELLA  
BYGGNADER

Energi
Låg förbrukning

Hög förbrukning

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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Kan erbjuda
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Lyftkapacitet 500 kg
Lyfthastighet 0,15 m/sek
Lyfthöjd 0,2–13 m
Lyftplatta 1 100 mm x 1 480 mm (BxL)
Utvändigt mått 1 500 mm x 1 600 mm (BxL)

Drivsystem Skruv/mutter
Manöversystem Hålldonskörning
Elanslutning 3-fas 400 V 16A
Dörrar 900 mm bredd
Nöddrift Batteridriven

Teknisk data

Användbarhet

Det finns många 
tillvalsmöjligheter
▪ Över 100 olika färger i RAL-serien
▪ Inbyggd eller utanpåliggande

automatisk dörröppnare/stängare
▪ Olika dörrmodeller

– Dubbelglas
– Två olika brandklassade dörrar

▪ Utomhusutförande
▪ Tonat glas
▪ Olika plattformsstorlekar
▪ Enfasdrift
▪ Röstindikator och/eller digital 

våningsvisning
▪ Nyckelkörning på dörr 
och/eller plattform

▪ Golvbeläggning i vinyl eller gummi
▪ Ingång och utgång på tre sidor

Den perfekta plattformshissen för 
bostaden och offentliga/kommersiella 
miljöer. Hissen har automat-
styrd skruv- och mutterdrift med tyst 
och mjuk gång. Hissen uppfyller alla 
krav på driftsäkerhet och komfort. 
Elutrustningen är inbyggd i schaktet, 
varför separat maskinrum ej krävs. 
Hissen levereras med ett komplett 
självbärande schakt som endast behöver 
infästas i valvkanalerna i golv. 
 Produkten präglas av genom-
tänkt design, komfort och enkelhet. 
En plattformshiss som kombinerar 
mångsidighet i form och funktion. Den 
kompletterar och smälter in i alla typer 
av miljöer även gods både utom- och 
inomhus.

▪ Uppfällbar stol
▪ Glasschakt i säkerhetsglas
▪ Dörrhandtag och handledare finns i

rostfritt och aluminium
▪ Mjukstart
▪ Joystick
▪ Fjärrstyrning med radio eller IR
▪ Larmsignal
▪ Automatisk uppringning
▪ Nödtelefon
▪ Stålkant på plattformen
▪ Helvägg med spegel och belysning

– spotlights som ytterligare tillval
▪ Styrsystem som håller ordning på 

antal starter och total drifttid
▪ Annan plattformsstorlek
▪ Annan lyftkapacitet 500 kg
▪ Gods-version

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.

A-klassad energikonsumtion enligt VDI 4707.
Miljöklassad SundaHus. 95% återvinningsbart material.

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


