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Orion X

Lyftplattform
för rak trapp

LAGERVARA!



Snygg och behaglig design
Designen passar fint in i olika mil-
jöer, såväl privata som offentliga. 
Då hissen inte används kan den 
fällas ihop och tar då minimal 
plats. Motorer och elektronik har 
diskret placering i ryggen.

Säkert och komfortabelt
Startsystemet ger behaglig mjuk 
start som följs av lugn och jämn 
gång. Det höga bakstycket ger 
extra skydd mot väggen och gör 
att handtaget sitter på bekväm 
nivå. Hissen kan även utrustas 
med fällsits.

Raka trappor
Globus Orion X är hissen som passar 
de flesta raka trappor. Installation 
på höger eller vänster sida i trappan, 
beroende på vilket som är mest 
praktiskt. Orion X kan monteras 
direkt på vägg eller på stolpar.

Säkerhet
Hissen är utrustad med klämskydd 
som stoppar hissen om den stöter 
på något hinder i trappan.
 Vidare är Orion X utrustad med 
överhastighetsskydd och skydds-
broms som automatiskt träder i 
funktion vid eventuella driftstör-
ningar. Lyftplatta och bommar kan 
enkelt fällas upp manuellt vid t.ex. 
nödutrymning eller strömavbrott.

Smart sidoramp
Om man, vid nedre stannplan, inte 
kan köra av rakt framåt erbjuder 
Globus Orion X möjligheten med 
en sidoramp. Det är en fällbar ramp 
som sitter på plattformens långsida 
och gör det möjligt att köra av hissen 
på just långsidan eller i kombination 
med kortsidan.
 Skulle inte det räcka kan, som en 
av få plattformshissar på marknaden, 
Orion X erbjuda vertikal sänkning av 
plattformen vid nedersta stannplan. 
Det innebär att man minskar den 
plats som behövs när hissen landar 
vid nedre stannplan med upp till 
ca 450 mm. Detta kan vara direkt 
avgörande för om hissen ska få plats 
eller inte.

Globus Orion X

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



Globus Orion – standard

Globus Orion X – Höj/Sänk
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Lyftkapacitet 300 kg
Lyfthastighet Max 0,15 m/sek
Åkskena Aluminium, anodiserad
Manöverpanel På hissen samt på stannplanen
Drivsystem Kuggstång med över-
 hastighetsskydd
Elanslutning 230 V, 10 Ah

Lyftplatta* 800 mm x 1 000 mm (BxL)
 alt. 800 mm x 950 mm (BxL)
 alt. 900 mm x 1 300 mm (BxL)
Motor 0,55 Kw
Stigning 4°–45°

*Lyftplatta i annan storlek vid förfrågan

Teknisk data

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.


