
 

 

Unika hissar för offentlig miljö och  

i ditt hem 

Hiss när den är som bäst. 

Skruvdrift eller tyst remdrift, du väljer. 

 

LC 450 

A-hiss 

LC 450 

Är en plattformshiss för vertikala transporter av person/er 

och lättare varutransporter, inomhus. 

Hissen är säker och lätt att använda. Den går att få i glasat 

utförande som på bilden ovan, standard är täckta sidor.  

Montage sker i flerbostadshus, villor, skolor, kontor, affärer, 

hotell, industrier m.m. Hissen är konstruerad så att den går 

att eftermontera i befintliga byggnader 
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LC 450 är designad för att smälta in 

och kombinerar funktion med utse-

ende på ett tilltalande sätt.  

Levereras med självbärande schakt. 

Schaktet kan vara heltäckt eller gla-

sat för att passa in i olika miljöer.  

Ingen grop och inget maskinrum 

krävs vilket gör hissen enkel att in-

stallera. Vi kan anpassa hissen med 

olika storlekar på plattformen. 

Hissen tar minimalt utrymme. 

Prisvärt alternativ till konventionella 

hissar.  

LC 450 går att beställa i många olika 

färger vilket uppskattas av bl.a. arki-

tekter. 
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Tekniska data 

Max last:    400 kg / 4 personer 

Stannplan:   Upp till 6 st 

Lyfthöjd:   Upp till 13 meter 

Plattform storlek:  1100x1400 mm (BxL) stnd 

Specialmått:  Går att beställa 

Yttre mått:   1540x1500 mm (BxD) stnd 

Specialmått:  Går att beställa 

Hastighet:   0,15 / sekund 

Dörrar:   Slagdörrar 800 / 900 x 2000 mm 

Drivsystem:  Skruv eller remdrift med  

    mjukt start / stopp 

Placering:   Inomhus 

Elanslutning:  220-240V, 1-fas, 16A 

Klämskydd:  Runt plattform samt på pulpet 

Handledare:  På pulpet 

Maskinrum:   Inbyggt 

Standard färg:  Vit 

Golv:    Halkskyddat, gummimatta 

Dörrar:   Glasade 

Nödtelefon:   GSM med automatisk uppringning 

Grop / ramp:  50 mm 

Tillval 

Glasat schakt 

Automatisk dörröppnare 

Rostfritt utförande 

Nyckelstyrning 

Annan RAL färg 

Innertak med belysning 

Annan storlek 
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