Løfteplattform
type CIBES
A5000 & A7000

Leverandør av Cibes Heisen i Norge

Ivaretar tilgjengeligheten
i alle bygg

Muskler av stål
Cibes A5000 og A7000 er plattformheiser med høy
kvalitet og elegant design. Muskelen i konstruksjonen
er en stålskrue med drivmutter som løfter den Lformete plattformen. Systemet er EU sertifisert for
last opptill 400 kg, og kan bygges med moduler opp
til 13 m løftehøyde.
Innebygd trygghet
En plattformheis fra Cibes Lift er en bekymringsfri
investering som ”arbeider” år etter år med relativt
små behov for vedlikehold. Ved utformingen har vi
lagt stor vekt på å ivareta beskrevet tilsyn og service.
Hver detalj er gjennomtenkt. A5000 og A7000 styres
med store trykknapper med opphøyd tekst/siffer, som
gjør det enklere for personer med nedsatt syn.
Manøverpanelet er oversiktlig, og har etasjeknapper, alarm og nødstopp. Ved strømbrudd tennes
en nødlyspære automatisk på manøverpanelet. I
nødstilfeller kan plattformen senkes manuelt med
sveiv eller batteri nødsenking (tillegg). Det er håndlist
i hc-høyde på hver side av løfteplattformens skråstilte
manøverpanel. Cibes A5000 er en plattformheis som
skaper trygghet og som øker tilgjengeligheten i alle
type bygninger.

Manøverpanelet har
oversiktlige knapper,
nødbelysning, stor lettlest
tekst og alarmtelefon.

Enkel og sikker installasjon
i nybygg, ombygninger og
rehabiliteringer

Enkel installasjon
Å installere en konvensjonell heis er bygningsmessig omfattende. For A5000 og A7000 er det stikk
motsatt. Heissjakten leveres med ferdigproduserte
stålkassetter eller som herdet laminert glass sjaktkassetter, og kassettene monteres uten sveising til
ønsket høyde (normalt til innertak). Metoden gir slette
sjaktvegger på ut- og innside. Maskin og styresystem
er innebygd i sjakten, og det kreves ikke separat
maskinrom, noe som gjør installasjonen enklere,
spesielt når arealet er begrenset. Cibes A5000 og
A7000 kan leveres med ulike dørplasseringer –
samme side, gjennomgang eller vinkel gjennomgang.
Det mest vanlige er slagdører med høyde 2 m, men
dør i øverste etg. kan alternativt leveres med høyde
1,1 m. Standard dørfronter er i stålutførelse, og har
stort vindu (Type A2). Dørene kan også leveres i
godkjent brannklasse eller som aluminiumsdører med
herdet laminert sikkerhetsglass som avviker fra
standard utførelse.
Installasjon med små inngrep
Cibes plattformheiser er enkel å installere, og
installasjonen gjør ingen store bygningsmessige
inngrep. Det kreves et areal på 1400 x 1600 mm.
Cibes A5000 og A7000 kan monteres i en 50 mm
utsparing i gulvet på nederste plan for å få
plattformen i plan med gulv. Dette letter innkjøringen
til heisen for rullestolbrukere. Hvis heisen settes
direkte på gulv, vil nivåforskjellen bli utlignet med en
gummibelagt rampe som leveres med heisen.
Det er ingen vertikale påkjenninger ved innfesting
som kan forårsake spenninger i trapper eller vegger.
50 mm

Den siste modellen i vårt
sortiment av standard
dører, er ståldøren A2
med ekstra stort glassfelt.

Cibes plattformheiser kan
monteres i en 50 mm
utsparing eller direkte på
gulv med en 50 mm rampe.
Det øvre høyre bildet viser
heisen i standard utførelse
med A1 dør.
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E160
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Et ”løft” for de
fleste miljøer.

Glass eller stål i sjaktkassetter
Private boliger, offentlige bygg eller forretningsbygg. Cibes har plattformheiser som ivaretar funksjon
og form i alle miljøer. Der kostnadsmessige krav og
krav til funksjon kommer i første rekke, er lakkerte
stålkassetter et bra valg. Når krav til design og
estetikk er høyere, kan vi tilby et rikt utvalg av farger
og kombinasjoner. For eksempel Cibes A5000/A7000
med sjakt og dørfronter i aluminium med godkjent
herdet laminert glass. Våre Plattformheiser smelter
elegant inn i de mest stilrene miljøer. A5000/A7000
produseres i en rekke ulike utførelser, som bilder på
denne siden viser noen eksempler på.
Flott innramming
Cibes A 5000 og A7000 leveres som standard med
lakkerte sjaktkassetter i standard farge RAL 9016
(tonet hvit). Dørfrontene er lakkert i hvit grunnfarge,
forberedt for maling etter installasjon. Cibes plattformheiser kan også leveres med sjakt av aluminium og/
eller herdet laminert sikkerhetsglass.
Aluminiumsdører og dørfronter kan leveres i flere
varianter med glass. Uavhengig om sjakt og dører er
av stål eller aluminium, kan de pulverlakkeres i ønsket
RAL farge.
Løfteplattformens vertikale manøverpanel er
lakkert i standard farge (RAL 9006 aluminiumsfarge).
Cibes har som mål å skape en trygg heis med
innbakt følelse og smak.

Bilde øverst til venstre:
Dørfront type AL4.
Bilde øverst til høyre:
Dørfront type AL3.
Ulike døralternativ, gjør at våre plattformheiser smelter inn
i de fleste miljøer. Den L-formete løfteplattformen er
utrustet med klemlister for økt sikkerhet.

Cibes A5000 og A7000:
Ett steg foran
Cibes A5000/A7000 er skruedrevete plattformheiser som er enkel, og som gjør
hverdagen tryggere og enklere for mennesker med nedsatt førlighet.
Plattformheiserne forener design og driftssikkerhet med god økonomi. Cibes
Lift er i dag markedsledende produsenter av skruedrevende plattformheiser, og
vi satser store ressurser for å styrke vår posisjon og å øke vårt tekniske og
kommersielle forsprang.
Plattformheiser over hele verden
Plattformheiser har lenge vært vår spesialitet.
Heisene gjør hverdagen lettere for mange over hele
verden. I offentlige bygg og forretningsbygg, der miljø
og estetiske krav skal forenes med styrke, driftssikkerhet og god komfort. I private boliger der enkle
og billige plattformheiser hjelper bevegelseshemmede å leve et bedre liv. Det finnes en Cibes
plattformheis for alle typer bygninger, og det er vel
prøvde installasjoner som fungerer år etter år uten
problem.

Enkle og prisgunstige. Cibes gjør liver
enklere for bevegelseshemmende.

Plattformheiser på elitenivå
Cibes plattformheiser er konstruert for å kombinere
høy driftssikkerhet med maksimal sikkerhet for
brukerne. Heisene er EU typegodkjente og sertifisert
av DNV – et ledende klassifiserings selskap – og
oppfyller alle sikkerhetskrav i h.h.t. EU`s Maskindirektiv 98/37/EG. Vi er også kvalitetssikret i h.h.t.
EN ISO 9001. Arkitekter skryter av Cibes A 5000 for
god design, utseende og arkitektoniske muligheter.
Byggmestere for enkle byggforberedelser og
ukompliserte installasjoner. Brukere for økt tilgjengelighet, trygghet og komfort. Eier for høy driftssikkerhet og økonomi.
De viktigste fordelene er:
• Krever ikke separat heissjakt (hvis ikke
brannklasse)
• Krever ikke eget maskinrom
• Ikke behov for grop
• Krever ikke omfattende bygningsarbeider
• Enkel installering
• Lett å bruke

Den nye løfteplatformen type A7000 har en
2,2 m høyt vertikalt panel med integrert
manøverpanel. Plattformen leveres med
belysning og speil. A5000 og A7000 plattformen kan leveres i ønsket RAL farge og
det finnes flere ulike utførelser på håndlister osv.

• Lave installasjons – og driftskostnader

Om Cibes Lift
Cibes Lift AB er europas ledende produsent av skruedrevne plattformheiser med sjakt. Vi er
et ISO 9001 kvalitetssertifisert firma, og Cibes plattformheiser er typegodkjent og sertifisert
i h.h.t. sikkerhetskrav i EU`s Maskindirektiv 98/37/EG. Cibes Lift AB har laget plattformheiser
siden midten av 80-tallet, og har i dag fabrikk og kundesenter i moderne lokaler i Jærbo
(Sverige). Cibes Lift AB eksporterer store deler av produksjonen via distributører med Europa
som det største markedet. Cibes Lift AB inngikk i 1989 i Cibenon-konsernet. Cibenon er et
selskap i vekst med fokus på ulike nisjer, og har hovedkontor i Stockholm.

Fakta og spesifikasjoner
mm
1558

1360 m
m

Last:

400 kg

Hastighet:

9 m/min (0,15 m/s)

Løftehøyde:

Opp til 13 m (maks 6 stopp)

Størrelse plattform: 1500 x 1000/1500 x 1100 mm (dybde x bredde)
2200 mm

Utsparingsmål:

1600 x 1400/1600 x 1500 mm (dybde x bredde)

Sjakt:

Ferdigbehandlede stålpaneler i RAL 9016

Dørplassering:

Samme side, gjennomgang eller
vinkelgjennomgang
Enkle-slagdører i hel eller halv utførelse
Dörrfronter i stål färdigbehandlade i vit RAL 9016
Dörrfronter i natureloxerad aluminium
Brandklassade dörrfronter EI60

Dører:

Dørmål:

2000 x 900 mm (H x B)

Halvdørmål:

1100 x 900 mm (H x B)

Styrsystem:
Strømforsyning:

Mikrodatorbaserat styrsystem
400 V / 240 V, 50/60 HZ, 16 A treg 3-fase
Mjukstart och jukstoppärtillval
(240 V 1-fase frekvensomformer)
(400 V 3-fase frekvensomformer)

Motoreffekt:

2,2 KW

Kommunikation:

Telefon plattform

Etter eget valg
Glasskassetter i sjakt og ekstra glass i dører, automatiske døråpnere,
nedfellbart sete, albue trykknapper, IR-fjernstyring, branndører A-60,
trinnløs start/stopp,ulike låsalternativ, batteridrevet nødsenking, ankomstsignal (tale/ding-dong), auto-veisalarm, kortleser (smartcard)
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