
 

 

Unika hissar för kontor och  bostad 

När design och kvalitet får avgöra 

 

LC 330 

Villahiss 



 

 

Unika hissar för kontor och  bostad 

 

Den eleganta villahissen som gör ditt hem komplett. Med de stå-

ende ”benen” som både bär och styr hissen är 

installationen genial i sin enkelhet.  

Hissen kan placeras i ett hörn, i trapputrymme eller där den pas-

sar bäst.  



 

 

Unika hissar för kontor och  bostad 

Fördelar med LC 330: 

- Tyst elmotor, ingen hydraulolja  

- Låg strömförbrukning 

- Inbyggt drivsystem placerat 

  ovanför hisskorgen 

- Brandsäker, hissen är godkänd 

  enligt EN81-41 (gäller LC 330 med 

  fullhöjdsdörr) 

- Kräver litet utrymme, 1,3 kvm 

- Automatisk dörröppning finns som 

  tillval för LC 330 

- Bred dörröppning designad för de 

  flesta rullstolar 

 

Maximal säkerhet: LC 330 är utrustad med  följande säkerhets-

funktioner:  

1. Halvdörr är utrustad med en LED säkerhetsbarriär som får hissen att 

stanna om den bryts. 

2. Hissen rör sig endast när dörren är stängd.  

3. Sensorer ovan och under hiss som stoppar hissen om ett hinder upp-

täcks.  

4. Vid strömavbrott kan hissen köras till nedersta planet med hjälp av en 

batterienhet. 

5. En inbyggd lastsensor övervakar att maxlasten inte överskrides. 

6. Bärlinorna övervakas separat. 

7. Hissen är som standard utrustad med nödtelefon. 



 

 

Unika hissar för kontor och  bostad 

Teknisk data  

- Hiss:  Villahiss enl. maskindirektiv 2006/42/EC 

- Lyfthöjd:  Max 6 m 

- El anslutning: 230V 10A 

 

- Max lyftvikt: LC 330 250kg/ 2-3 pers 

 

- Drivsystem: Lindrift. Motor och styrenhet inbyggd 

  ovan hisskorg 

 

- Mått: LC 320, innermått: 773x1237x1940 mm 

  (bxdxh). Yttermått: 1046x1378 mm (bxd) 

 

- Styrsystem: Korgtablå och 2 st fjärrkontroller. 

- Korgdörr:  1100mm hög halvdörr eller heldörr 

- Korgbelysning: Modern LED-belysning 

 

- Topphöjd: Stardard 2400 mm, går att justera till lägre 

 

- Hastighet: Upp till 15 cm / sec 

- Korgöppning: En öppning eller genomgång 

Se även vår minsta Villahiss LC 320 


