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ILS 1KILS 1K



Rekommenderad installation Inomhus

Märklast 1000 kg

Hastighet max 0,15 m/sek

Höjdbegränsning
Max lyfthöjd 13 m
Topphöjd 2,3 m

Gropdjup 110 mm

Stannplan 5 plan

Standard plattforms Storlekar        (b x 
d)

1400 x 2000 / 1400 x 2500 / 1100 x 
2200

Standard utvändiga dimensioner  (b x 
d) *, **

1830 x 2080 / 1830 x 2580 / 1530 x 
2280 *, **

Håltagningsmått + 30 mm på ovan

Ytterligare plattformsmått (bredd) 1000 - 1400

Utvändiga hissmått (b)
+ 430 mm (+460 mm om dörr på B 
sida)

Ytterligare plattformsmått (djup) 1500 - 2500

Utvändiga hissmått (d) + 80 mm (om dörr på A & C +110mm)

Håltagningsmått + 30mm

Schaktutförande
Laminerade sandwich paneler i RAL 
9003 (vit) (T=25mm, H=565mm)

Standard plattform finish

RAL 9003 (vit)
Allt pulvermålat, andra RAL kulörer på 
förfrågan. 
Golvbeläggning svart gummimatta.

Dörrar (dörrstängare som std.)
Slagdörrar, dörrar kan monteras på 3 
sidor

Drivsystem Skruv & mutter

Styrsystem PLC

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

Motor 4 kW

Batterinödsänkning Inkluderat som standard

Dörrknappar Impulsstyrda

Plattformsknappar
Hålldonskörning
Knappar med taktil och braille text

Regelverk MD 2006 / 42 / EG 

Tillverkad Sverige

ILS 1K är på ytan en vanlig plattformshiss, även om vi är 
fantastiskt stolta över vår design. Det som skiljer oss från 
andra är vårt tänk på innovativa lösningar. För att nämna 
några saker ger det:

55 olika storlekar att välja på och det behövs en 
schaktgrop på endast 110mm, vilket gör att vi alltid 
kan skräddarsy en hiss som passar just er. 
Att du alltid får en hög plattformsrygg som inte 
enbart är snygg utan gör att du alltid har en bra 
ljusstyrka under hela din färd och med möjliga tillval 
som t.ex. spegel.
En fantastiskt genomtänkt konstruktion som ger en 
enkel och snabb installation.
Konkurrenskraftiga materialpriser och korta 
installationstider gör att ILS 1K antagligen har det 
bästa priset på marknaden.

 
 
Tack vare vår snygga design, vår robusta konstruktion och 
vår flexibilitet på plattformsstorlekar passar ILS 1K perfekt 
in i både offentliga och industriella miljöer. För att nämna 
några exempel ILS 1K används: sjukhus, vårdhem, arenor, 
skolor, kontor, verkstäder, möbelbutiker, 
motorcykelhandlare etc. Överallt där det ställs höga krav 
på design, yta och lyftkapacitet.
 
1300mm breda dörrar vid en plattformsbredd på 
1400mm ger fantastiska lastmöjligheter och som standard 
är dörrarna alltid helglasade. Som tillval har vi givetvis 
även brandklassade EI60 dörrar. Alla våra 
manöverknappar är med både taktil och brailletext.
 
Andra möjliga tillval inkluderar: telefoner, olika typer av 
golvbeläggningar, nyckelkörning, våningsindikator, 
dörrautomatik, utflyttad dörrtablå, röstavisering, 
ankomstsignal, glasschakt, hiss målad i annan RAL kulör, 
armbågskontakter, spegel med mera.
 
En hiss från Innovation Lift Scandinavia AB innebär en 
enkel och problemfri vardag och vi är övertygade om att 
ni inte kommer att ångra valet av hiss.

ILS 1K tar flexibilitet till en ny nivå

*Om dörr på A & C sida, d= +30 mm
**Om dörr på B sida, w= +30mm

Innovation Lift Scandinavia AB | Kranvägen 6 | 693 33   Degerfors, Sverige | Telefon: +46 (0)70 492 27 15 | E-mail info@ilifts.se | Web: www.ilifts.se 

mailto:info@ilifts.se
http://www.ilifts.se/

	Sida 1
	Sida 2

