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Cetus TR1

Lyftplattform 
för rak trapp

VARUTRANSPORTER!



Globus Cetus TR1

Användbarhet

Drivning och manövrering
▪ Den elektriska manöver-
utrustningen är placerade i 
hissens närhet.
▪ Manövreringen av hissen sker
med tryckknappslådor placerade
på vägg vid övre och nedre plan.
Tryckknappslådorna är utrustade 
med nödstopp och nyckellåsning.

Säkerhet
Hjulburen last ska ha låsbara 
hjul som kan låsas vid drift. 
Plattformen kompletteras med 
avrullningsskydd i form av stål-
vinklar. 
Plattformens klaffar är fasta och 
går inte att fälla upp.
Hissen har pip-signal som 
standard som ljuder när hiss är 
i drift.

Raka trappor
Globus Cetus TR1 är avsedd för 
rationell och bekväm varutransport 
av tyngre godstrafik inom- och
utomhus i raka trappor upp till 
500 kg. 

Användningsområden:
industrier, verkstäder, affärer,
restauranger, pubar, sjukhus,
hotell m.m.

Praktiskt och komfortabelt
Globus Cetus TR1 har mycket små 
utrymmesbehov och kan därför 
byggas in överallt – även i efter-
hand med skräddarsydda mått. 
Härigenom kan monteringen utfö-
ras snabbt och enkelt med mycket
obetydliga ingrepp i byggnaden.
Cetus TR1 kan monteras direkt på 
vägg eller på stolpar. Produkten är 
CE-märkt.

Tillbehör
Kördosa med spiralkabel som 
kopplas till övre eller nedre kör-
låda.



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 Cetus TR1
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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.

 Cetus 125 Cetus 250 Cetus 500

Lyftkapacitet  125 kg  250 kg  500 kg

Lyfthastighet 0,15 m/sek  0,15 m/sek  0,15 m/sek

Lyftplatta (BxL)  600 x 600 mm  800 x 800 mm  800 x 1 200 mm

                     (BxL)       alt. 400 x 600 mm alt. 700 x 1 100 mm

Lyftplatta specialmått Frågas! Frågas! Frågas!

Drivsystem                 Kedja Kedja Kedja

Stigning                 Max 70 grader Max 70 grader Max 70 grader

Elanslutning 3-fas 400V/16 Ah (trög) 3-fas 400V/16 Ah (trög) 3-fas 400V/16 Ah (trög)

Åkskena Stål, varmgalv Stål, varmgalv Stål, varmgalv

Plattform Stål, varmgalv Stål, varmgalv Stål, varmgalv

Manöversystem Upp- och nedknapp  Upp- och nedknapp Upp- och nedknapp
 hålles intryckt under  hålles intryckt under hålles intryckt under
 färd. Placerad på vägg. färd. Placerad på vägg. färd. Placerad på vägg.

125 kg  250 kg  500 kg
Plattform 600 x 600  Plattform 800 x 800  Plattform 800 x 1200
alt 400 x 600  alt 700 x 1100  
240 liter 2-hjulig sopcontainer 660 liter 4-hjulig sopcontainer Europapall 800 x 1200


