
Maxi-storlek 

Cibes A8000 
Plattformshiss för last 
upp till 1000 kilo

en konstruktion för tung och skrymmande 
last. tar upp till 8 personer 

• Enkel och snabb installation

• Extra bred dörröppning, upp till 1300 mm

• Plattformsdjup upp till 2475 mm

• Batterinödsänkning som standard

• Mjuk start/stopp som standard

• Endast 130 mm grop
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Plattformshissen Cibes A8000 med 1000 kg  
märklast, är Cibes Lifts största plattformsmått 
1405x2475 mm för skrymmande last.  

Cibes A8000 drivs med vårt beprövade system med skruv
och mutter, som använts med framgång under många år i
vår serie plattformshissar A5000. Cibes A8000 är en
flexibel och robust hiss med en märklast på 1000 kg.
Den stora plattformen och lastförmågan gör detta till en
idealisk hiss för lyft av tunga, skrymmande eller otympliga
varor till olika våningar i en byggnad.

Tack vare sin kapacitet (1000 kg märklast) och rymliga 
plattform på upp till 1405x2475 mm, lämpar sig Cibes A8000 
för kommersiella byggnader, sportarenor, fabriker, lagerlokaler 
och restauranger, liksom vårdhem och vårdmottagningar. 
Hissdörrens bredd på upp till 1300 mm underlättar transport 
av t.ex sjukhussängar och liknande skrymmande last.  

Cibes A8000 levereras komplett med schakt. Endast 130 mm 
schaktgrop behövs. Installationen är enkel och smidig och 
kräver inget omfattande ombyggnadsarbete. Plattformshissen 
kan utrustas med automatiska dörröppnare och en rad andra 
tillbehör. Det robusta modulära hisschaktet kan erhållas 
pulverlackat i valfri RAL-kulör, eller med glasväggar av lamine-
rat säkerhetsglas. Vid behov kan hissen förses med brand-
säkra dörrar.

Standardstorlekar på plattformen, bredd x djup:
1405 mm x 1975 mm
1405 mm x 2475 mm 
1105 mm x 2175 mm 

TEKNISKA DATA – CIBES A8000

Märklast 1000 kg

Märkhastighet Max 0,15 m/s (9 m/min)

Styrsystem Mikrodatorbaserat

Lyfthöjd Upp till 13 m (6 våningsplan)

Plattformsmått (B X D) 1405 x 1975 mm / 1405 x 2475 mm /  
1105 x 2175 mm

Schaktmått B = +420 mm x L = +100 mm
(genomgång L = +120 mm)

Grop 130 mm

Fritt utrymme ovanför
översta stannplan

2300 mm

Maximal skruvlängd 4 m (eller efter kundens önskemål)

Manöversystem Hålldon

Säkerhet Batterinödsänkning
(automatiskt stopp på marknivå)

Strömförsörjning 380-400 V 3-fas, 50/60 Hz 16 A
frekvensomvandlare *

Motoreffekt 4 kW

Certifierad enligt MD 2006/42/EG

TEKNISKA DATA (MM) - DÖRRAR - CIBES A8000

Dörrbeteck-
ning

A40 A30 EI60 EI60G

Fri ingångs-
bredd

1000 1300 1000 (std), 
1200*

1000 (std), 
1200*

Fri ingångs-
höjd

2000 (std), 2100 2000 (std), 2100 2000 (std), 
2100

2000 (std), 
2100

Plattforms-
mått

1105 x 2175 mm 1405 x 1975 mm
1405 x 2475 mm

Alla
tillgängliga

Alla
tillgängliga

Ingångs-
sidan

A/C/B A/C/B A/C A/C

UTFÖRANDE – CIBES A8000

Schakt Stålpaneler i vitt, RAL 9016
Hörnprofiler i aluminium som standard

Dörrkonfigurationer Öppning på sida A, B eller C

Schakt dörrar Ståldörrar med front i benvitt, RAL 9016
Brandklassade dörrfronter

Manöverpanel Lättanvända taktila knappar med blindskrift,
nödbelysning, larmknapp, nödstoppsknapp
och tydlig, lättläst text

Golv Altro ContraX CX2009

Tillval Telefoner, stålgolv för besvärliga miljöer, topprofiler,
värmeelement, låssystem, armbågsknappar, extern
anropsknapp, våningsindikator, IR-styrning, automatisk
schaktbelysning, sparkplåt på dörr, röstavisering
och ankomstringsignal. Schakt och dörr i valfri RALkulör
eller med glas som tillval.

Alla dörrar på B-sidan sitter som standard i mitten och har samma fria bredd som dörrarna  
på A/C-sidorna.
* Finns inte för plattformsstorleken 1105 x 2175 mm.

 * 1) Tillval för strömförsörjning 3x230 V 3-fas Hz 16 A frekvensomvandlare(630 kg)
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Cibes Lift AB, Utmarksvägen 13, 802 91 Gävle, tel, 026 17 14 00, fax, 026 17 14 02
info@cibeslift.com. www.cibeslift.com


