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Cibes SwingOn on hissiratkaisu esteettömään kulkuun
julkisissa, kaupallisissa ja yksityisissä tiloissa. 

Cibes SwingOn

• Enimmäiskuorma 300 kg

• Nostokorkeus 500 mm

• Tukeva ja pienikokoinen

• Työntyy ulos seinästä vain 250 mm kokoon taitettuna

• Äänetön ja pehmeä toiminta

• Helppo asentaa ja huoltaa

• Suunniteltu karuun ulkoilmaympäristöön

• Ruotsalaista suunnittelua ja laatua

Joustava, matalaprofiilinen hissi
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Yritysideamme on toimittaa älykkäitä ja joustavia hissiratkaisuja, 

jotka on sovitettu eri markkinoille ja erilaisiin tarpeisiin. Cibes Swing

On on matalaprofiilinen hissi julkisiin, kaupallisiin ja yksityisiin 

tiloihin, ja se parantaa tilojen saavutettavuutta. Hissimalli on älykäs, 

tilaa säästävä ja kustannustehokas ratkaisu.

Käytännöllinen ja huomaamaton matalaprofiilihissi

Nopea asennus ja helppo huolto

Cibes SwingOnin voidaan asentaa helposti suoraan seinään. Asennuksen voi tehdä 

päivässä. Tukevan rakenteen kaikki osat ovat helposti huoltomiehen käsiteltävissä.

• Paikkoihin, joihin hissit ja luiskat eivät sovi

• Työntyy ulos seinästä vain 250 mm kokoon taitettuna

• Paikkoihin, joissa estetiikka on tärkeää

• Paikkoihin, joissa esteettömyys lisää liiketoimintaa

Täydellinen ratkaisu

Cibes SwingOn nostaa, kääntyy ja taittuu pysähdyksissä siististi kokoon seinää 

vasten. Tämän vuoksi se on ihanteellinen ratkaisu ahtaissa tiloissa, joihin tavalliset 

porrashissit tai luiskat eivät sovi. Cibes SwingOn asennetaan seinään, ja sen 

nerokas mekanismi avaa sen tarvittaessa.

Cibes Lift kehittää, valmistaa  

ja myy erikokoisia hissiratkaisuja, 

kevythissejä sekä korillisia hissejä julkisiin 

ja yksityisiin tiloihin. Jakeluverkostomme 

on maailmanlaajuinen.
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Fasad

Dimensions depend on wall mounting and facade. 
Can vary from installation to installation.
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Fasad

* Måtten är beroende på väggfäste och fasad.
  Kan skilja från montering till montering.

* Mitat määräytyvät seinäasennuksen ja julkisivun mukaan ja voivat vaihdella asennusten välillä.
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Ominaisuudet SwingOn

Ympäristö Sisätilat/ulkotilat

IP-suojausluokka IP44

Enimmäiskuorma 300 kg

Nostokorkeus Enintään 500 mm

Koko ylös taitettuna l x k x s 1160 mm x 1290 mm x 240 mm

Käytettävissä oleva tasoalue (l x s) mm 700 mm x 830 mm - 1400 mm

Asennusvaihtoehdot Asennus vasemmalle tai oikealle

Kierrosaika taitetusta asennosta noin 45 s

Turvallisuus Ylikuormasuojaus 
Akkutehonlähde

Tason ohjaus Jatkuvasti painettavat ylös- ja alas-painikkeet

Kutsupisteet Kutsupainike avainkytkimellä

Moottorijärjestelmä Vaihteistoaktuaattori, ruuvipyörä

Ohjausjärjestelmä Pientietokonepohjainen ohjausjärjestelmä

Virtalähde 1 x 220/240 VAC, 1 A

Käyttöjännite 24 V DC, akkutehonlähde

Käyttö Pitopainallus

Ohjauskotelot Integroitu

RAL-väri Yläpinta: 2008 Muu: 9022 metallinharmaa

Vaatimustenmukaisuustodistus MD 2006/42/EC

Valmistusmaa Ruotsi

Varusteet Avainkäyttöinen lukko 
Alusta vapaata asennusta varten 
Langaton kauko-ohjain

Vain käyttäjillä, kauppiailla ja kiinteistön omistajilla on pääsy hissiin.  
Emme suosittele julkiseen käyttöön.

Lisätietoja tuotteista ja 

tarvikevalikoimastamme saat ottamalla 

yhteyttä Cibes Lift AB:hen.

Tuotetiedot ovat yleisluonteisia. 

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia 

tuotesuunnitteluun ja tuotteen määrityksiin.

Värintoistossa voi esiintyä vähäistä 

vaihtelua. Cibes Lift -tuotemerkin omistaa 

Cibes Lift Holding AB. 

©Cibes Lift Group 2016
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* Måtten är beroende på väggfäste och fasad.
  Kan skilja från montering till montering.
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Hissien ominaisuuksia kehitetään 

jatkuvasti. Olemme sitoutuneet 

toimittamaan hissiratkaisuja, jotka 

täyttävät kaikki turvavaatimukset ja ovat 

mukautettavissa asiakkaidemme 

tarpeisiin. 

Cibes Lift AB
Utmarksvägen 13, SE-802 91 Gävle, Sweden 
Tel: +46 (0) 26 17 14 00, Fax: +46 (0) 26 17 14 02
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com
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