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Cibes B385
Cibes B385 er en plattformheis som gir gode tilgjengelighets løsninger for 
alle typer bygg: offentlig, kommersiell og privat.

•  Rask installasjon, klar til å bruke samme dag

•  Trygg og solid skruedrift

•  Sjakt pulverlakkeres i standard farge RAL 9006 eller rustfritt stål 

•  Krever ikke eget maskinrom

•  Tillatt last: 385 kg, 3 personer

•  Løftehøyde: < 3 m

•  Krever kun 60 mm grop. Alternativt kan heis settes direkte på gulv  

 (med oppkjøringsrampe)

•  Taktil - og blindeskrift på trykknapper

•  Nødlys og nødstoppbryter

•  Lave driftskostnader og lavt energinivå

•  Cibes B385 er typegodkjente løfteplattformer I hht. Det Europeiske  

 maskindirektivet 2006/42/EC, og blir CE-merket når installasjonen er  

 utført I hht. Montasjemanual.

Åpen plattform lift – Produkt egenskaper
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Vi er forpliktet til å levere smarte, standardiserte heisløsninger som er 
fleksibel nok til å tilpasse seg ulike markeder og individuelle behov. Vi 
tror at dette er det som gjør oss til en av de mest avanserte og kost-
nadseffektive produsenter i verden. 

Vi skaper tilgjengelighet med våre heisløsninger

Enkel installasjon og vedlikehold

Cibes Lift utvikler, 

produserer og selger et bredt spekter 

av løfteplattformer og plattformshei-

ser, kabinheiser og trappeheiser for 

offentlig og privat miljø. Våre heiser er 

designet og produsert i Sverige, men 

vårt distribusjonsnettverk er 

over hele verden. 

Heisen er enkel å installere uten eget maskinrom eller sjakt och er vanligvis klar til å 
bruke samme dag. Det er mulig å plassere heisen direkte på avrettet gulv (gulv må tåle 
belastning på totalt 800 kg). I tillegg til lave installasjonskostnader, har løfteplattformen 
lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

  

Kontrollpanelet inneholder store trykknapper som har taktil - og blindeskrift, nødlys I 
tilfelle strømstans, nødstoppbryter, overvåkede dører og en sikkerhetsplate under platt-
formen som umiddelbart vil stanse heisen ved påvirkning. Dette for å unngå klemfare 
ved nedkjøring. 

Sikkerhet

Cibes B385 Konstruksjonen er basert på skrue og muttersystem, med drivsystem 
plassert I selve konstruksjonen, som frigjør behovet for eget maskinrom. Cibes 
B385 er grundig utviklet for oppfyllelse av de høyeste kvalitetsstandarder Heisen 
er testet, sertifisert og oppfyller alle de relevante obligatoriske sikkerhetskrav det 
Europeiske maskindirektiv 2006/42/EF.
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Teknisk informasjon Cibes B385

Plassering Innendørs og utendørs

Tillatt belastning 385 kg/3 personer

Nominell hastighet Max 0.06

Løftehøyde < 3 m

Grop 60 mm

Plattform (BxD) mm 900 × 1400

Footprint (WxD) mm 1310 × 1520

Plattform (BxD) mm* 1100 × 1400*

Footprint (WxD) mm* 1510 × 1520*

Plattform (WxD) mm** 1100 × 1600**

Footprint (WxD) mm** 1510 × 1720**

Antall stoppesteder 2

Standard sjakt finish Grå, RAL 9006

Mål dører (BxH) En-fløyede slagdører/900 × 1100 mm

Drivsystem Skrue og mutter 

Styresystem PLC

Tilførsel 3 × 400VAC 10A
1 × 230VAC 16A (opsjon)

Motoreffekt 1,5 kW

Kjørsel Påholden knapp

Floor Aluminium dørke plate

Maskinrom Integrert 

I samsvar med MD 2006/42/EC

For flere produktdetaljer og informasjon 

om produktet og tilbehøret utvalg, kontakt 

Cibes LIft AB. 

Denne produktinformasjonen er generell, 

og vi forbeholder oss retten til å endre 

design og spesifikasjoner.

Ingen krav skal tolkes som garantier 

eller betingelser, direkte eller indirekte, 

for noe produkt, dets egnethet for et 

bestemt formål eller kvalitet. Mindre avvik 

i fargegjengivelse kan forekomme.

© Cibes Lift AB 2014  

DØRÅPNINGS ALTERNATIVER

PLATFORM

Plattform: 1100x1400

* Vinkel gjennomgang

** Ikke standard størrelse



Våre standard løfteplattformer møter de vanligste markeds krav og behov som finnes 
på markedet. Løfteplattformene kan tilpasses etter spesifikke krav takket være vårt 
brede utvalg av tilbehør og alternativer.

Cibes Lift Norge AS
Straume Næringspark, Idrettsveien 149, 5353 STRAUME, Norge 
Tel: 56 32 00 09, Mob. 906 407 50
jan-erik.toft@cibeslift.no, www.cibeslift.no

Tilgjengelige alternativer

Våre design er i stadig utvikling og vi 

er forpliktet til å levere state of the art 

heisløsninger som oppfyller alle 

sikkerhetskrav, samtidig som de er 

skreddersydd for å passe våre 

kunders behov.

ALTERNATIVER

LÅS SYSTEM

Skole låsing (betjening fra plattform)

EKSTRA FUNKSJONER

Fjern ringeknapp

Albue tilkallingsknapper plassert borte fra selve plattformen 

Ekstra fjernkontroll

Batterinødsenking 

Tilførsel:1x230VAC/16A

Mulig å koble til ekstern alarmsignal

Klemlist på B-siden (hvis nær en vegg)

Side Tilgang (90)

FINISH 

Tonet sikkerhetsglass 

Polycarbonat (termo plast)

Dører og vegger i sikkerhetsglass

Dører og vegger i plexiglass

Dører og vegger i gjennomsiktigt termoplast

DØRER

Pulverlakkert ramme i grå RAL 9006

Isolert dør for montering/installasjon i bygningsteknisk 
utsparing, leveres som spesial løsning. 

F U N K S J O N A L I T E T

STANDARD INNVENDIG

Kledning av maskinrom, rammer og kontrollpanel:
Pulverlakkert i RAL 9006

Portene og hindre infill plexi

Trykknapper i IP20

Chassis og ramme pulverlakkert

 

UTENDØRS

Kledning av maskinrom, rammer og kontrollpanel:
Bestandig pulverlakkering for utendørs bruk, RAL 9006 

Halv dør og ramme i polykarbonat

Trykknapper i IP65 (tetthetsgrad)

Chassis og ramme galvanisert

RUSTFRITT STÅL

Maskinrom, rammer og kontrollpanel: Rustfritt stål

Chassis pulverlakkert, ramme i rustfritt stål

Portene og hindre infill klar safetyglass
(5 + 5 + 0.76 herdet og laminert)  

Trykknapper vurdert IP65
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info@cibeslift.com
www.cibeslift.com


