DEN MÅNGSIDIGA HISSEN
KALEA® A4 MILLE GODS- PASSAGERAR& BÅRHISS
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MAGISK MODULARITET
Tack vare vårt platsbesparande och modulära koncept är tillverkningen
och installationstiden för Kaleas hisslösningar mycket kortare än för
konventionella hissar. Även hissar med hög kapacitet, som Kalea A4
Mille, levereras och installeras mycket snabbare och till en bråkdel av
kostnaden.
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Kalea grundades 1898 och
är ett av världens äldsta nu
existerande hissvarumärken.
Låt vår erfarenhet guida dig
till den perfekta hisslösningen!

KRAFTFULL & MÅNGSIDIG
Kalea A4 Mille har en nominell belastning på
1000 kg och är godkänd för transport av både
gods och människor. Detta gör Kalea A4 Mille
till en utmärkt hisslösning för både tillgäng
lighet och godstransport. Hissen är lämplig
för ett stort antal kommersiella anläggningar,
såsom lager, kontor, restauranger och varuhus
men även för vårdhem och offentliga bygg
nader så som skolor och museer.

Samtliga bilder av hissar och färgprover i denna broschyr är endast för inspirerande
ändamål. För specifika färgmatchningar rekommenderas fysiska färgprover.
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MERVÄRDEN FÖR DIN VERKSAMHET
Med tanke på att Kalea A4 Mille fungerar lika bra som en
tillgänglighetslösning såväl som en transportlösning för bårar,
sjukhussängar och gods har denna plattformshiss potential
att skapa mervärden för dig och ditt företag.
Dessutom, minimal byggnadsanpassning, låg topphöjd och
lyftgrop på endast 130 mm, gör Kalea A4 Mille exceptionellt
snabb och enkel att installera.
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SMART ANVÄNDNING
AV UTRYMME
En av de största fördelarna med våra plattforms
hissar är deras utrymmeseffektiva design. Platt
formen utgör nästan 70 % av det totala bygg
måttet, vilket gör det möjligt att montera Kalea
A4 Mille på en mycket mindre yta än vad andra
jämförbara hissar kräver.
Den stora plattformen och de extra breda dörrarna
gör det möjligt för Kalea A4 Mille att transportera
skrymmande varor, t.ex. stora pallar, stora rull
containrar eller till och med palltruckar.
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Tack vare vårt breda utbud av olika golv, glas och färgtillval,
kan designen av Kalea A4 Mille anpassas till att smälta in
sömlöst med de flesta arkitektoniska och dekorativa stilar.
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ROBUST & PÅLITLIG ELEGANS
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TEKNISK INFORMATION
För att göra hissen ännu mer motståndskraftig,
kan Kalea A4 Mille uppgraderas med förhöjda
plattformskanter på plattformen, sparkplåtar i
rostfritt stål för dörrarna samt slitstarkt golv
med durkplåt i aluminium.
För att förbättra tillgängligheten är det möjligt
att utrusta Kalea A4 Mille med automatiska dörr
öppnare och stora utflyttade hitknappar, även
känd som armbågskontakt.

Robust och elegant kontrollpanel

Durkplåt i aluminium

TEKNISK INFORMATION

Kalea A4 Mille

Placering

Inomhus

Märklast

1000 kg

Max hastighet (m/sek)

Max 0.15

Lyfthöjd

Max 13 m

Fri takhöjd översta plan

2350 mm

Gropdjup (om ej ramp)

130 mm

Plattformsstorlekar mm (B×H)

1405×1980
1405×2480
1105×2180

Yttermått prefabricerat schakt
(B×H*)

1825×2056
1825×2556
1525×2256

Håltagningsmått (B×H*)

1895×2135
1895×2635
1595×2335

Max antal stannplan
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Schaktbeklädnad (standard)

RAL 9016

Dörrmodeller

Samma sida, rak genomgång, vinkel

Drivsystem

Skruv med säkerhetsmutter

Styrsystem

Microdatorbaserat system

Elanslutning

400 VAC 3-phase 50/60 Hz
16A

Motorkapacitet

4.0 KW

Manöverdon

Automatkörning från stannplan,
hålldonskörning från plattform

Maskinrum

Integrerat

Standarder

MD 2006/42/EC

Tillverkningsland

Sverige

Sparkplåtar i rostfritt stål

1000×2000
1300×2000

1000×2000
1200×2000

1000×2000

Glas mm (B×H)

800×1563
800

75×800

Standardutförande

1032

Målat stål
RAL 9016

Målat stål
RAL 9016

Dold dörrstängare

Standard

Standard

Standard

Dold dörröppnare

Nej

Nej

Nej

Utanpåliggande dörröppnare

Tiillval

Tiillval

Tiillval

1525

932
932
1359
1359

1090

1332
1825

800×1563
700

Målat stål
RAL 9016
932
932
1359
1359

2200
2200

2200
2200

1563
1563
2200

2200
2200

650

75
75

75

1032
1032
1469
1469

2200
2200

Måttanpassning,
dagöppning (B×H**)

800
800

EI60G*

800
800

EI60*

2200

A40

1563

Dörrmodell

1563
1563

* Det exakta håltagningsmåttet varierar beroende på konfigurationen av hissen
och platsspecifikationerna. Kontakta oss eller din lokala Kalea-återförsäljare för
mer information.
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1032
1032
1469
1469

DÖRRKONFIGURATIONER

* EI60-brandklassade dörrar enligt EN 81-58. Brandklassade dörrar måste
kombineras med ett platsbyggt schakt med motsvarande eller högre brand
klassificering, beroende på lokala föreskrifter.
** Valfria dagöppningshöjder 1800/1900/2100 mm finns tillgängliga.

1. Rak genomgång
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2. Vinkelgenomgång

3. Dörrar samma sida

KALEA® A4 MILLE
Topphöjd
Den 2300 mm höga topphöjden
ryms under de flesta tak.

Medan konventionella hissar tar veckor att
installera, och kräver större byggnadsarbeten,
kan Kalea A4 Mille installeras på mindre än
en vecka utan omfattande ombyggnation.
Hemligheten är vårt modulära koncept, som
har minimal påverkan på din byggnad och
förkortar installationstiden.

Energibesparande LED-teknologi
Tak- och plattformsbelysning med håll
bar och energibesparande LED-teknologi.

Skruvdrivet system
Pålitligt, elektromekaniskt driv
system, helt utan hydraulik.

Modulbaserat schakt
Inget behov av murat hisschakt,
ett färdigt schakt med glas- eller
stålkassetter ingår alltid.

Inbyggt maskinrum
Hela drivsystemet ryms i schaktet,
inget separat maskinrum behövs.

Minskad hissgrop
En låg hissgrop om 130 mm räcker.

Skräddarsydd plattformsdesign
Anpassningsbar plattformsdesign,
tillgänglig i ett brett utbud av material
och färger.

LÅSSYSTEM
Brett utbud av låssystem.

STANDARDER OCH CERTIFIKAT
Energicertifikat: B enligt VDI 4707.
Kalea A4 Mille är CE-typcertifierad
och uppfyller kraven enligt maskin
direktivet 2006/42/EG och tillämp
bara delar av EN 81-41.
Kontrollsystemet för Kalea A4 Mille
innehar säkerhetsintegritetsnivå
3 (SIL3).

HITKNAPPAR

Hitknapp, vit,
grå eller svart
tablå.

Hitknapp,
RFID-tagläsare
för autolås.

Hitknapp med
autolås/centrallås.

Trådlös, utflyttad
armbågskontakt.
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DIN INKÖPSGUIDE
STEG FÖR STEG
Professionell rådgivning
Du kan alltid boka gratis rådgivning med
oss. Din Kaleasäljare kommer att ge dig råd
om vilken hissdesign som passar ditt
projekt allra bäst.
Designa din hiss
Du har friheten att skapa en hissdesign som
smälter in med alla byggnader. Hissen är
tillgänglig med platsbyggt schakt i stål eller
glas (3 sidor), vi erbjuder även ett brett
utbud av färg- och golvalternativ.
Beställning & offert
Du kommer att få offert och hissritningar
av din Kaleasäljare. Priset varierar bero
ende på dina designval. Så snart du har
godkänt hisspecifikationen och ritningarna
kommer din Kaleasäljare att beställa
hissen från vår fabrik.
Leverans & montage
Kalea tar hand om all logistik, det enda du
och din Kaleasäljare behöver göra är att
komma överens om ett datum för monta
ge. Samtliga hissar tillverkas i Sverige och
tillverkningstiden är oftast mellan 6–8
veckor.
Kalea garanterar
Din hiss genomgår omfattande tester och
kvalitetskontroller innan den lämnar vår
fabrik, och har därtill två års tillverknings
garanti. Vår strikta miljöpolicy tar hänsyn
till hissens hela livscykel; från inköp och
tillverkning till energiförbrukning och
återvinning.
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FÄRGER

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7016

Amethyst 2

RAL 9005

Quartz 2

Azurite 4

January 4

White Pearl BD

Anodic Gold

Kalea A4 Mille levereras i vit RAL 9016 som standard, men finns även i
valfri RAL- eller premiumfärg som möjligt tillval.

GOLVALTERNATIV

Altro Contrax
Nearly Black

Safestep
Aqua Taupe 180232

Surestep 
Quartz Stone 17512

Kalea A4 Mille levereras med det svarta säkerhetsgolvet Altro Contrax som standard. Förutom de ovan valbara
säkerhetsgolven finns även ett mer slitstarkt golv av durkplåt i aluminium.

GLAS FÖR SCHAKT OCH DÖRRAR

Clear glass

Arctic Snow

Light Fume Brown
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DET HÄR ÄR KALEA
Kalea grundades 1898 i Göteborg och är ett
av världens äldsta varumärken i hiss
branschen. År 2008 blev Kalea en del av Cibes
Lift Group, en av världens största tillverkare
av utrymmeseffektiva modulbaserade hissar.
Alla hissar tillverkas i vår fabrik i Gävle och
Kalea har försäljning och service i hela
Sverige. Besök www.kalealifts.com för mer
information.
Samtliga av Kaleas hissmodeller är CE-märkta och genomgår
omfattande tester och kvalitetskontroller innan de lämnar vår
fabrik. Våra hissar är certifierade produkter som uppfyller
europeiska kvalitetsstandarder, maskindirektiv 2006/42/EG och
SS-EN 81-41. Den här produktinformationen är generell och vi
förbehåller oss rätten att ändra produktdesign och specifika
tioner. Avvikelser i färgåtergivning kan förekomma. För
specifika färgmatchningar rekommenderas fysiska färgprover.
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