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Cibes A6000

Cibes A6000 är en rymlig och elegant kabin för offentliga, kommersiella 
och privata byggnader med befintliga schakt.

• Hög komfort med skjutdörrar och impulsstyrning

• Mjuk start/stopp med elektrisk nödsänkning som standard

• Tyst och isolerad kabin  

• Energieffektiv med låga drift- och underhållskostnader

• Snabb installation, endast 3-4 dagar

• Trygg och pålitlig skruvdrift

• Svensk design och kvalitet

• Taktila tryckknappar med braille

• Nödbelysning och spegel i kontrollpanelen

• Märklast 400 kg, 5 personer

•  Höjd 13 meter, 6 stannplan

• 70 mm grop

En hisskabin för befintliga schakt - Egenskaper
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Cibes affärsidé är att leverera smarta och flexibla hisslösningar som 

är anpassade till olika marknader och individuella behov. Cibes A6000 

är en schaktlös kabin som är utformad att passa för befintliga schakt i 

olika typer av byggnader; offentliga, kommersiella och privata. Hissen 

är kostnadseffektiv och praktisk och ett viktigt komplement till Cibes 

hela utbud av produkter.

En rymlig och elegant kabin för befintliga schakt

Snabb installation och enkelt underhåll

Cibes A6000
Standardstorlek, mm

Kabinmått (BxDxH): 1100x1400x2200 
Ingång samma sida (BxD): 1550x1670 

Genomgång (BxD): 1550x1790

Hissens exakta håltagningsmått varierar utifrån 
konfiguration och platsspecifikation. Kontakta 
din lokala återförsäljare för mer information.

Cibes A6000 har en robust skruvdriven konstruktion med ett enkelt underhåll.  Tack 

vare modern teknik och smart konstruktion kan en hiss i två plan installeras och tas

i bruk på bara 3-4 dagar.

• Kabinen har skjutdörrar och impulskörning för bästa komfort

• Mjuk start/stopp samt elektrisk nödsänkning är standard

• Kabinen är ljudisolerad

• Kontrollpanelen har nödbelysning, spegel finns som tillval

• Taktila knappar med braille

Hög komfort och snygg design

Cibes A6000 är en rymlig och elegant hiss för befintliga schakt. Kabinen har både 

impulskörning och skjutdörrar som standard men kan utifrån bekvämlighet och 

behov utrustas med en mängd tillval. Med endast 70 mm hissgrop och utan extra 

utrymmeskrav för maskinrum behövs inga större byggnadsarbeten i fastigheten, 

vilket gör Cibes A6000 till marknadens bästa kabinhiss.

Cibes Lift utvecklar, tillverkar och 

säljer ett brett urval plattformshissar, 

kabinhiss och trapphiss för offentlig 

och privat miljö. Hissarna konstrueras 

och tillverkas i Sverige med ett 

distributionsnät över hela världen.
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TEKNISK SPECIFIKATION Cibes A6000

Hissens placering Inomhus

Märklast 400 kg

Hastighet (m/sek) Max 0.15

Lyfthöjd < 13 m

Min. topphöjd 2700 mm

Schaktgropsdjup 70 mm

Golv Altro Walkway PlusTM 20/Mörkgrå

Kabinmått (BxDxH) 1100x1400x2200 mm

Ingång samma sida (BxD) 1550x1670 mm

Genomgång (BxD) 1550x1790 mm

Max. antal stannplan 6

Ytfinish hisskorg Stålpanel i vit RAL 9016

Dörr schakt Teleskopdörr, RAL 9016  

Dörr kabin Teleskopdörr, RAL 9016  

Dörrplacering Samma sida, genomgång

Dagöppning (BxH) 900x2100 mm

Ljusridå Mellan kabindörr och landningsdörr

Drivsystem Skruv och mutter

Styrsystem Mikrodatorbaserat system

Matningsspänning 3x400VAC/3x230VAC 50/60 Hz 16 A

Motoreffekt 4 KW

Manövrering Impulskörning från stannplan/kabin

Apparatskåp Utflyttat

Certifierad enligt EU:s maskindirektiv
2006/42/EG MD 2006/42/EC samt delar av 
EN 81-41 and EN 81-70

Tillverkad i Sverige

För mer detaljerad information om 

produkten och dess tillbehör kontakta 

Cibes Lift AB. Produktinformationen är 

generell där vi förbehåller oss rätten att 

ändra i både design och specifikationer. 

Inga krav ska tolkas som garantier eller 

villkor, uttryckligen eller underförstått, 

för någon produkt, dess lämplighet för 

ett visst ändamål eller kvalitet. Mindre 

avvikelser i färgåtergivningen kan 

förekomma. 

© Cibes Lift AB 2015  



Cibes standardhissar uppfyller de vanligaste önskemålen som finns på marknaden 

men de kan även fås med ett stort utbud av tillbehör och tillval för bästa anpassning 

till kundens önskemål och behov. 

TILLBEHÖR

LÅSSYSTEM

Skollås

Hitknapp med knapplås

Nykellås (istället för hitknapp)

Kodlås med av/på funktion i kabinen

Kodlås med av/på funktion till schaktdörr

TELEKOMMUNIKATION

Intercom

GSM module

ALARM

Blixtljus

EXTRA FUNKTIONER

Infraröd fjärrkontroll (max 4 plan)

Utflyttad armbågskontakt

Utflyttad hitknapp

Ankomstsignal

Röstavisering

Brandkörning

Vägguttag i apparatskåpet

TILLBEHÖR

KABIN

Kontrollpanel i rostfritt stål alt. valfri RAL kulör

Automatisk belysning

Spegel/speglar

DÖRR

Pulverlackad ram och dörr i valfri RAL kulör

Brandsäker dörr, E120

Våningsvisare på utsidan

GOLV  

Tillvalsmattor i halkfritt gummimaterial

Golv utan matta (för valfritt golv), maxhöjd 4 mm
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Cibes Lift AB
Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle Sweden 
Tel: +46 (0)26 17 14 00, Fax: +46 (0)26 17 14 02
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com

Tillbehör och tillval

Cibes Lift utvecklar ständigt sitt 

hisssortiment i målsättningen att vara 

marknadsledande för produkter som 

möter upp mot kundernas behov och 

förväntningar.


