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Hercules

Varuhiss för transport
av små laster
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Lyftkapacitet 5–300 kg

Lyfthastighet 0,2–1,0 m/sek

Lyfthöjd 0–12 m

Lyftplatta (Bredd) 350–1 000 mm

Lyftplatta (Längd) 320–1 000 mm

Lyftplatta (Höjd) 600–1 200 mm

Utvändigt mått Varierande

Teknisk data

Användbarhet

Hisskorg
Standardutförande av slät stål-
plåt, grundmålad. Golvet belagt 
med blå PVC.

Specialutföranden
1. Korgens insida av plastbelagd 

stålplåt. 
Mönster: peppar och salt, grå. 
Golvet belagt med blå PVC.

2. Korgens insidor inklusive golv-
et klädda med rostfri plåt. 
Yta: 5 WL eller slipad med korn 
240. Hisskorgarna kan dessu-
tom levereras försedda med 
luckor eller dörrar.

Globus Hercules är en småvaruhiss 
i bygglådssystem avsedd för 
rationell och bekväm transport 
av små laster som dokument och 
måltider. Även större arbetsstyck-
en upp till 300 kg, t.ex lastpallar, 
kan transporteras. Hercules har 
mycket små utrymmesbehov och
kan därför byggas in överallt 
– även i efterhand. Varje Hercules 
har en bärande schaktkonstruktion. 
Härigenom kan monteringen ut-
föras snabbt och enkelt med mycket 
obetydliga ingrepp i byggnaden.

Drivning och manövrering
▪ Den elektriska hissmaskinen 

för trefas växelström och den 
elektriska manöverutrustningen 
är placerade i maskinrummet, 
vilket är tillgängligt genom en 
låsbar lucka

▪ Manövreringen av hissen sker 
med, i dörrkarmarna placerade, 
tryckknappslådor med eloxerade 
täckplattor

▪ Indikatorlampor och en akustisk
signalanordning används för 
signalering
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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.

Drivsystem Alla modeller vajerdrift med
 frekvensstyrning 

Grop alt. Ramp Varierande

Dörrar (BxH) Varierande

Dörrar typ Tvådelade skjutluckor/ slagdörrar

Direktiv EN 81–31

Motorplacering I schaktets topp/botten eller bredvid

Drift Elanslutning 3-Fas 400 V 16 Amp


