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båre og seng For mer produktfakta, generell informasjon og muligheter for tillegg, kontakt Cibes Lift. 

Produktinformasjonen er overordnet, og vi forbeholder oss retten til å utføre endringer på 

våre produkter og spesifikasjoner. Ingen påstander kan tolkes som garantier eller vilkår, ut-

trykkelig eller underforstått. Dette gjelder alle produkt. Mindre avvik i farge kan forekomme. 

Varemerket Cibes Lift eies av Cibes Lift Holding AB 2013.
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Våre heiser installeres i publikums – og 

næringsbygg, leilighetsbygg og i private 

boliger m.m. Med sin gjennomtenkte 

design, bidrar våre heiser til økt kvalitet 

i alle bygningsmiljø. 

n   Alle våre heiser er sertifisert

n   Pålitelig og holdbar skruedrift 

n   Stillegående og anvendelige

n   I nybygg, tillater vår tilpasningsdyktige 

design de fleste typer av formspråk. 

n   Det perfekte alternativet for tilpasning 

til eksisterende bygninger. 

n   Professionell service og vedlikehold

n   Lave driftskostnader og lang levetid. 

 

Om Cibes Lift
Verdensledende produsent av løfteplattformer

Cibes Lift er markedsledende innenfor området løfteplattformer, og vi 

er stolte av å ha et tusentalls fornøyde kunder. Vi leverer heiser tilpas-

set en rekke ulike områder og funksjoner, og med nesten ubegrense-

de muligheter når det gjelder design og tilleggsutstyr. Våre heiser er 

enkle å installere, har gjennomtenkt og flott design, i tillegg til å være 

driftssikre og holdbare. Vi imøtekommer behov fra arkitekt, entre-

prenør og huseier hva angår både funksjon og anvendelighet. Gode 

råd, forutsigbar leveranse og service inngår naturligvis i den totale 

pakken. Løfteplattformene fra Cibes Lift følger EU-standarder, Svensk 

standard SS-EN 81-41 og EU`s maskindirektiv 2006/42/EG og er type-

godkjent av et av verdens ledende sertifiseringsorgan som er DNV 

(Det Norske Veritas). 

Vår salgsorganisasjon er alltid i nærheten, klar til å tilby gode råd og 

veiledning. Med alt fra tegninger, bygningsmessig underlag, materi-

alvalg, installasjon og service og vedlikehold. 

Heisløsninger 
fra Cibes Lift
tilgjengelighet for alle
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Hjelp til dine utfordringer
Cibes Lift – et lett valg

 
Arkitekter - Arkitekten sin oppgave er å finne løsninger som angår både funksjonalitet og 

form, når type heis skal velges. Profesjonelle råd og tilgang på til korrekte spesifikasjoner, 

gir gode beslutningsunderlag. Vår organisasjon besitter ekspertise og know-how innenfor 

området heis og løfteplattform. Vi leverer oppklarende tilbudsbrev, spesifikasjoner, 

tegningsunderlag, illustrasjoner m.m. Våre heisløsninger er omfattende og skredder-

sydde, fra den minste til den største løfteplattformen, med en rekke muligheter til å 

supplere med tilbehør og design variasjoner. Våre heiser er meget stabile, og enkelte av 

våre modeller har en løftekapasitet på hele 1000 kg! Våre heiser kan installeres så vel i 

nye, som eksisterende bygninger. 

Entreprenører – Våre løfteplattformer kan leveres til meget konkurransedyktige priser. 

Dette takket være vår spesial kompetanse på vårt fagfelt. Vi kan tilby beste service i 

samarbeid med våre kunder, som oftest er entreprenører og husbyggere. Vi koordinerer 

med den enkelte entreprenør på byggeplass, og et blir utpekt egen kontaktperson til ditt 

prosjekt. 

Huseier – På prosjekter der det ikke stilles krav til konvensjonell heis, kan Cibes Lift tilby 

løsninger. Med heisens fleksible mål, klarer vi å tilpasse våre heiser i de aller fleste bygg. 

De mange mulighetene til å tilpasse løsninger til omgivelsene, gjør til at heisen hever 

inntrykket i ditt bygg, samtidig som krav om tilgjengelighet ivaretas på en god og sikker 

måte. Våre løfteplattformer er både trygge og slitesterke, samtidig som de er enkle og 

raske å installere, uten de omfattende bygningstekniske arbeidene. Vi kan også garantere 

god service og support under prosjektperioden og etter at installasjonen er ferdigstilt.

Referanser – Vi viser deg gjerne referanseheiser i ditt nærområde.
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Service og vedlikehold  
Med høye krav om kunde tilfredstillhet  

Service og vedlikehold av våre heiser er viktige for oss. Om 

noe uforutsett skjer med din heis, kan du ringe Cibes Lift for 

support. Våre serviceteknikere har mange års erfaring og er 

kontinuerlig oppdatert på våre heisløsninger. Service og 

vedlikehold utføres med tanke på forutsigbarhet og effekti-

vitet, og våre servicebiler er utrustet med reservedeler og 

instrument for å enklere diagnostisere feil. Dette for raskere 

igangsetting av din heis.

Norske krav tilsier at alle løfteinnretninger skal ha service- 

avtale med autorisert leverandør. Minimum anbefalt antall 

servicebesøk på løfteplattformer, er 2 x pr. år, og 1 x pr. år for 

trappeheiser. Når du signerer en serviceavtale med Cibes 

Lift, innebærer det at du får jevnlige servicebesøk, der våre 

serviceteknikere gjennomgår en fast sjekkliste for kontroll.  
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Miljøfokus 
Cibes Lift tar miljøansvar fra produksjon til installasjon
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Nieuwe!!!

volgt

Miljøpolicy 

Cibes Lift verner aktivt om miljøet. Miljø hensyn avspeiles i selskapets valg av materialer og produksjons-

metoder, alt med tanke på vern av ytre miljø. Våre ansatte er utdannet med tanke på å bevare miljøet, 

samt å ta hensyn til miljøaspekter i det daglige arbeidet. Gjennom en god miljøprofil, kan Cibes Lift drive 

et lønnsomt selskap uten nevneverdig belastning av naturens ressurser.

Kvalitetssikring  

Cibes Lifts produkter er CE-merket og typegodkjente av DNV.

Kjemikalier som benyttes i vår produksjon, er gransket mot 

kjemikalieinspeksjonens PRIO – og begrensnings database, og er 

tilpasset til EU`s lov om kjemikalier. 

Cibes Lift sine produkter er registrert i «BASTA-Systemet». 

Systemet drives av IVL, det Svenske miljøinstituttet og Sveriges 

byggeindustrier, og utgjør en del av den Svenske bygningssekto-

rens miljøarbeid for å fase ut farlige kjemiske emner fra byg-

ningsmasse. BASTA inngår også som en del av kretsløpsrådets 

miljøprogram 2010.

Cibes byggevaredeklarasjon følger kretsløpsrådets retningslinjer 

mai 2007.
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Fordeler med Cibes A4000
n   Cibes minste løfteplattform med utsparingsmål  

på 1 200 x 960 mm (b x d)

n   Spesielt utviklet med tanke på private hjem og små rom

n   Panoramasjakt (4 sider) kan velges for åpent og transparent design

n   Minimalt med bygningsmessige tilpasninger

n   Enkel og effektiv installasjon. Monteres på få dager

n   Heisen kan kompletteres med en rekke tilbehørs alternativer

n   Jevn og stillegående drift med mykstart og stopp

n   Sikker og enkel i bruk

Standardutrustning
n   Pulverlakkert i hvit RAL 9016

n   Dørene har innebygget dør selvlukker pumpe med 90º åpning av dør

n   Heisdører med panoramaglass 

n   Håndlist, alarmenhet og LED belysning på kontrollpanelet

n   Utstyrt med batteri nødsenking i tilfelle strømbrudd

n   Varsel om overlast

Tilbehør
Tilbehør og valgmuligheter beskrives på side 19.

Cibes A4000 er særlig utviklet for private hjem. Takket være minimale 

mål og det brede utvalg av tillegg, kommer heisen til å smelte inn i 

ethvert hjem. Cibes A4000 er en utmerket løsning for de aller fleste 

privatboliger der kravet om frihet og tilgjengelighet står i høysetet. 

Cibes A4000
Heisen som forenkler dagliglivet i hjemmet
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Cibes A5000 
Den innovative løsningen

Panorama design med glass på 4 sider
Panoramaheis løsninger blir stadig mer etterspurt, og Cibes tilbyr A5000 

med glass på alle 4 sider i sjakten. Dette gir en transparent installasjon, 

som øker kvalitet og design i bygget. Sikkerheten er ivaretatt med at det 

leveres herdet laminert glass, og glassløsningen kan kombineres med en 

rekke ulike fargesettinger på hjørneprofiler og ramme på glasskassettene. 

Cibes A5000 & A7000
Den tradisjonelle løfteplattformen  

(Godkjent I hht. TEK10, publikums – og næringsbygg samt leilighetsbygg)

A5000 & A7000 passer på de steder der det er tillatt å installere 

løfteplattform istedenfor konvensjonell heis. Typisk er små og mellomstore 

forretningsbygg, kombinert lokaler med lager og en kontordel i plan 2, 

barnehager, leilighetsbygg opp til 6 leiligheter over etasjenivå m.m. 

Løfteplattformene leveres komplett med heissjakt, og krever således 

ikke omfattende bygningsmessige hjelpearbeider. Sjakten kan monteres 

direkte på gulv uten grop, men det anbefales en grop på 50 mm for å få 

terskelfri adkomst til plattformen fra gulvnivå. Heisene kan leveres med 

fleksible mål, og det er nesten ubegrenset mulighet for å skreddersy din 

heis tilpasset byggets design. Dette kombinert med at løfteplattform er 

enkel i bruk, rask og effektiv å installere, relativt billig i innkjøp gjør til at 

denne løsningen er et meget godt alternativ til tradisjonell heis.  



Design, funksjon og ergonomi
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Fordeler
n     Tilgjengelighet for bev.hemmede og barnevogner

n     Sjaktutførelse i lakkert stål. Glasspaneler på alle 4 sider 

kan leveres som tillegg.

n     Store trykknapper som bidrar til enkel manøvrering

n     Enkel å installere. 2 stopps heis monteres på ca. 3 dgr

n     Krever kun 50 mm heisgrop. Alternativt kan sjakt 

plasseres direkte på gulv (vi leverer påkjøringsrampe)

n     Integrert maskinrom/app.skap

n     En rekke valgmuligheter hva angår finish, farge og 

tibehør

n     Ikke krav til løftekrok for installasjon

n     Lave kostnader for installasjon og vedlikehold

n     Konstruert for smidig installasjon i eksisterende og 

nybygg

n     Kan leveres med løftehøyde opp til 13 m

n     Leveres i små kolli, som forenkler inntransport i bygg

n     Automatisk smøreapparat

Standardutrustning
n     Sjakt lakkert i hvit farge, RAL 9016

n     Innebygget dørstenger med 90º åpning

n     Heisdører med panoramaglass leveres som standard

n     LED-belysning, alarm og håndlist på kontrollpanel

n     Varsel om overlast

n     Klemlister

Cibes A5000 & A7000
Ergonomi kombinert med design

Modellen Cibes A7000 er et alternativ til Cibes A5000.

Det som skiller disse heisene, er en 2,2 m høy vegg på 

manøversiden. Veggen har innfelt speil og takoverbygg 

med LED belysning. Ellers de samme mulighetene for å 

kombinere som A5000.



13

A6000 passer å installere i leilighetsbygg, der det er tillatt med løfteplattform (opptil 6 leiligheter 

over etasjenivå). Heisen leveres komplett med heissjakt, og krever således ikke omfattende 

bygningsmessige hjelpearbeider. Sjakten kan monteres direkte på gulv, men det anbefales  

en grop på 70 mm for å få terskelfri adkomst fra gulvnivå. Kabin har innvendig mål på  

1100x1400 mm, og heisen kan leveres med en rekke ulike design varianter med tanke på farge, 

glassutførelse i sjakt m.m. Heisen kjøres som en vanlig heis med impulskjøring (Trykk en gang på 

knappen, og heisen tar deg til ønsket etasjenivå.    

Cibes A6000
Kabinheis med slagdører i sjakt
(Godkjent I hht. TEK10, leilighetsbygg)

n   Lukket kabin

n   Maks last 400 kg,5 personer

n   Krever liten plass

n   Slagdører på etasjeplan

n   Foldedører i kabin

n   Standard i hvit farge, RAL 9016

n   Mange valgmuligheter av tilbehør og finish

n   Alarm og LED-belysning på kontrollpanelet

n   LED spotlights i tak som senker energinivået

n   Krever kun 70 mm heisgrop

n   Kan installeres direkte på gulv

n   Enkel og rask å installere (ca. 1 arbeidsuke)

n   Få bevegelige deler og lite slitasje

n   Kan leveres med løftehøyder opp til 13 m

n   Lave drifts – og vedlikeholdskostnader

Egenskaper
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A-7000

Cibes A9000 leveres med kabin og 

automatiske dører i kabin og sjakt.

Cibes A9000 
Design utover det vanlige

Ett utvalg av RAL farger
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Som et alternativ til tradisjonelle åpne løfteplattformer, kan er Cibes Lift stolt av å presentere fullverdig kabin-

heis med lukket kabin og automatiske dører i kabin og i sjakt. A9000 passer å installere i leilighetsbygg, der det 

er tillatt med løfteplattform (opptil 6 leiligheter over etasjenivå). Heisen leveres komplett med heissjakt, og 

krever således ikke omfattende bygningsmessige hjelpearbeider. Krav til heisgrop er kun 100 mm. Kabin har 

innvendig mål på 1100x1400 mm, og heisen kan leveres med en rekke ulike design varianter med tanke på 

farge, glassutførelse i sjakt m.m. Cibes A9000 har en løftekapasitet på 630 kg. Heisen kjøres som en vanlig heis 

med impulskjøring (Trykk en gang på knappen, og heisen tar deg til ønsket etasjenivå.

Cibes A9000
Kabinheis med høy grad av design og funksjonalitet
(Godkjent I hht. TEK10, leilighetsbygg)

Fordeler 
n  Hel heiskabin med automatiske teleskopdører i 

kabin og sjakt. 

n  Komfortabel og enkel i bruk for alle brukere

n  Impulskjøring

n  Oppfyller krav i SS EN 81-70

n  Leveres komplett med sjakt

n  Krever kun 100 mm heisgrop

n  Passer i så vel i eksisterende  som i nye bygg

n  Ikke krav til eget maskinrom

n  Leveres i små kolli som enkelt lar seg  

transportere til «site»

Standard utførelse Cibes A9000
n Vegger: Hvit lakkerte paneler i RAL 9016

n Gulvbelegg: Antiskli gummibelegg farge Antrasitt

n Tak: Melkehvitt tak med innfelte LED spotlights

n Alarm: Automatisk heisalarm type Safeline

n Batterinødsenking i tilfelle strømstans

n Korg tablå i rf. stål med integrert 7¨ skjerm

n Speil

Tillegg
n  Kabin og sjakt I glassutførelse - Panoramadesign

n  Pulverlakkering i ønsket RAL farge-r

n  GSM-modul for Safeline heisalarm 
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Cibes B1000
Den åpne plattforms heisen

Cibes B1000 er utformet for en rekke bruksområder, og passer både 

inne – og utendørs. Heisen er laget for å skape tilgjengelighet til bygg 

der det finnes barrierer som hindrer tilkomst. Cibes B1000 tar liten 

plass, og stiller ingen krav til heisgrop (medfølgende rampe). Heisen 

er konstruert for 2 nivåer, og kan leveres med løftehøyde opp til 3 

m. Motor og løfteskrue er plassert i det integrerte maskinrommet.  

Heisen er svært enkel og rask å installere, og de fleste installasjonene 

er unnagjort på en arbeidsdag. Cibes B1000 kan enkelt installeres i 

eksisterende bygg, så vel som i nye bygg.  
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Cibes A8000
Løfteplattform som kan ta laster opp til 1000 kg!
(Godkjent I hht. TEK10, publikums – og næringsbygg samt leilighetsbygg)

Den store plattformen og høy lastekapasitet, gjør at 

denne heisen er ideell for løfteoppdrag av tunge og 

plasskrevende laster mellom etasjer i bygget. Heisen 

kan leveres med vareheis utrustning, og kan således 

benyttes som en kombinasjonsheis for ivaretakelse av 

TEK10 krav og som vareheis. Cibes A8000 egner seg 

særlig for næringsbygg, sport arenaer, fabrikklokaler, 

lagerlokaler, arkivlokaler, storkjøkken m.m. Cibes 

A8000 leveres komplett med sjakt, og installasjonen 

krever kun 130 mm heisgrop. Installasjonen er enkel, 

rask og smidig, samt at det ikke kreves de store 

bygningsmessige arbeidene.

n   Rask å installere

n   Merkelast 1000 kg!

n   Ekstra brede dører, opptil 1300 mm

n   Batterinødsenking i tilfelle strømstans

n   Mykstart/stopp leveres som standard

n   Krever kun 130 mm heisgrop

n   Dybde løfteplattform opptil 2400 mm

Tilbehør og valgmuligheter beskrives på side 19.
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Rullestolheis Cibes S300
Den smidige rullestolheisen for rette trapper

Trapper i bygg trenger ikke å være en hindring for tilkomst. Cibes 

S300 sørger for enkel transport opp den rette trappen. Med sin 

smidige design tar heisen liten plass – kun 238 mm fra vegg inklu-

siv skinne. Når heisen ikke benyttes, er plattformen oppslått mot 

veggen og trappen er fri for normal passasje. 

Kan felles opp mot veggen
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Sluttfinish
God design og brukervennlighet med ekstra tilbehør 

1. Telefon 10. Etasjeanvisere

Et utvalg av tilbehør for 

Cibes løfteplattformer

1. Telefon på plattform

2.   Helautomatisk alarm fra Safeline (linje el. GSM)

3.   Brannkjøring

4.   Automatiske døråpnere

5.   Skjult automatiske døråpnere

6.   Utflyttet hit-knapp på vegg e.l.

7. Albuebrytere

8.   Smartcardsystem

9.   Skolelås system med nøkkelbrytere

10. Etasjeanvisere

11.  Ankomstsignal

12. Elektrisk batterinødsenking

13.  Automatisk sjaktbelysning

14.  Taleanvisning 

15.  IR-kontroll

16.  Klappsete

17.   Oppkanter på plattform (for varetransport)

18.  Mykstart og stopp (frekvensomformer)

19.  Innertak med LED-belysning

20.  Et bredt utvalg av RAL farger

21.  Utflyttet apparatskap

8. Smartcard-system 

9. Skolelås

14. Taleanvisning 2. Nødtelefon/Safeline

Tillegg 

Basisutførelsen tilfredsstiller de aller fleste behov som finnes  

på markedet. Med vårt rike sortiment av tilbehør, kan våre heiser 

tilpasses til spesifikke behov. Manøvertablået er et godt eksempel 

på der standardutførelsen i aluminium matcher dører i aluminium, 

men kan like gjerne pulver lakkeres i ønsker RAL farge. 
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DÖRRFRONTER

Cibes model A4000 A6000 

(foldedør)

A9000 

(aut.dører)

Dørtype AL3 AL4 A10 A20 EI60* EI60G* AF0**** AS0 AS1 ASEI*

Lysåpning mm,  

(bxh)

700x2000** 700x2000** 700x2000*** 700x2000*** 700x2000 700x2000 894x2100 900x2090 900x2090 900x2090

Str.glass mm (bxh) 540x535 

540x935

540x1600 90x1010 525x1590 75x800 500x1563 Ikke glass Ikke glass 370x1910 

370x1910

Ikke glass

Material Natur el.alu Natur el.alu Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål

Overflate / RAL-farge Natur el.alu Natur el.alu 9016 9016 9016 9016 9016 Type RAL:

7004/7024

Type RAL:

7004/7024

Type RAL:

7004/7024

Innebygget dørlukker Ja Ja Ja Ja Ja Ja - - - -

Innebygget døråpner Nej Nej Tillval Tillval Tillval Tillval Ja Ja Ja Ja

Håndtak Integrert 

idørbladet

Integrert 

idørbladet

Utenpå-

liggende

Utenpå-

liggende

Utenpå-

liggende

Utenpå-

liggende

- - -  -

Mulig å endre 

strørrelse   

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej

*       Brannklassifiserte dører i hht. Norm EN 81-58

**    Låsåpningsmål h. 1800-2100 mm er mulig

***   Lysåpningsmål h. 1800-2300 mm er mulig

**** For innvendig heiskabin

Heisdører 
I lakkert stål eller natureloksert aluminium
Alle våre glassdører har glass i herdet laminert utførelse.

A20AL3

A15A30

ASEI AS0

EI60

Halvdør i lakkert stål med 
og uten glass.

Foldedør i stål
kabin (A6000). 

Lakkert ståldør for
Cibes A8000.

Lakkert ståldør med lite 
eller stort panoramaglass.

Glassdører i natureloksert 
aluminium.

Automatiske dører for kabinheis A9000
AS0 uten glass som standard. AS1 med glas
ASEI er brann klassifisert (uten glass)

Brannklassifiserte dører 
med lite eller stort panorama 
glassfelt(EI60G).

AS1AL4 A10

A25 AF0A40 EI60G

Lakkert ståldør 
uten glass.

A0

950

23
30

21
12

83

900

21
12 23

30
27
483

950
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DÖRRFRONTER

Cibes model A5000/A6000/A7000 A4000/A5000

Dørtype AL3 AL4 A10 A20 A25 halvdør A15 halvdør

Lysmål mm, (bxh) 900x2000** 900x2000** 900x2000*** 900x2000***    

Str.glass mm, (bxh) 740x535 

740x935

740x1600 90x1010 725x1590 710x710 Ikke glass

Material Naturelox. alu. Naturelox. alu. Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål

Overflate / RAL-farge Naturelox.alu. Naturelox.alu. 9016 9016 9016 9016 

Innebygget dørlukker Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Innebygget døråpner Nej Nej Tillval Tillval Ja Ja

Håndtak Integrert I dørblad Integrert I dørblad Utenpåliggende Utenpåliggende Utenpåliggende Utenpåliggende

Mulig å endre 

strørrelse   

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

DÖRRFRONTER

Cibes model A8000 A5000/A6000/A7000

Dørtype A30 A40 EI60* EI60G* EI60* EI60G*

Lysmål mm, (bxh) 1300x2000*** 1000x2000*** 1000x2000/

1200x2000***

1000x2000***/

1200x2000

900x2000 900x2000

Str.glass mm, (bxh) 1090x650

1090x650

800x1563 75x800 800x1563 75x800 700x1563

Material Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål Lakkert stål

Overflate / RAL-farge 9016 9016 9016 9016 9016 9016

Innebygget dørlukker Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Innebygget døråpner Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Håndtak Utenpåliggende Utenpåliggende Utenpåliggende Utenpåliggende Utenpåliggende Utenpåliggende

Mulig å endre 

strørrelse   

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

*     Brannklassifiserte dører i hht. Norm EN 81-58 

**  Lysmål h. 1800-2100 mm er mulig

*** Lysmål h. 1800-2300 mm er mulig

Automatiske dører for kabinheis A9000
AS0 uten glass som standard. AS1 med glas
ASEI er brann klassifisert (uten glass)
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Mål - løfteplattformer

Cibes A5000/A7000

Semistandard, mm

Plattform: 900x1500 

Utsparing: 1300x1630 

Cibes A5000/A7000

Standard, mm 

Plattform: 1000x1500/1100x1500 

Utsparing: 1400x1630/1500x1630

Cibes A5000 

Standard, mm  

Plattform: 1100x1630 

Utsparing: 1500x1760

Cibes A4000

Standard, mm 

Plattform: 800X830 

Utsparing: 1200X960
 

Utsparingsmål gjelder kun for plassbygde sjakter. Det korrekte utsparingsmålet er avhengig på konfigurasjonen av 

heisen og de stedlige forhold. Ved halvdør kreves det større utsparingsmål. Kontakt Cibes Lift for mer informasjon.
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* Ved gjennomgang gjelder utsparingsmål 1775x2040

Cibes A8000 

Standard, mm

Plattform: 1405x1980/1105x2180/1405x2480 

Utsparing: 1865x2120/1565x2320/1865x2620 

Cibes A9000

Standard, mm

Plattform: 1100x1400 

Utsparing: 1775x1810/1775x2040*

Cibes A5000

Semistandard, mm

Plattform:800x1250/1000x1300/1100x1400 

Utsparing: 1200x1380/1400x1430/1500x1530

Cibes A6000

Standard, mm 

Plattform: 1100x1400 

Utsparing: 1500x1630

Utsparingsmål gjelder kun for plassbygde sjakter. Det korrekte utsparingsmålet er avhengig på konfigurasjonen av 

heisen og de stedlige forhold. Ved halvdør kreves det større utsparingsmål. Kontakt Cibes Lift for mer informasjon.
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Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper Cibes A4000 Cibes A5000 / A7000

Plassering Innendørs (temp.krav mellom + 5 til + 40°C) Innendørs (temp.krav mellom + 5 til + 40°C) 

Merkelast  300 kg 400 kg / 500 kg

Løftehøyde Opptil 13 m Opptil 13 m

Min topphøyde 2250 mm 2250 / 2350 mm

Grop (uten rampe) 50 mm 50 mm 

Std plattformsmål (b x d) mm 800x830 1000x1500/1100x1500/1100x1630  

Std sjaktmål (b x d) mm 1160x880 1360x1520/1460x1520/1460x1650 

Utsparingsmål  (b x d) mm 1200x993 1400x1630/1500x1630/1500x1760

Maks antall etasjenivå 4 6

Merkehastighet (m/s) Maks  0.15 m/s Maks  0.15 m/s

Standard sjakt Stålpanel hvit  RAL 9016 Stålpanel hvit RAL 9016

Dørplassering Samme sida, gjennomgang, vinkelutf. Samme sida, gjennomgang, vinkelutf.

Dører Enkel slagdør eller halvdør Enkel slagdør eller halvdør

Kabindør - -

Lysmål dør, (b x h) mm 700x2000 mm 900x2000 mm

Lysmål halvdør  (< 3 m), (b x h) mm 700x1100 mm 900x1100 mm / ej tillgängligt

Drivsystem Skrue og mutterdrift Skrue og mutterdrift

Styresystem Microdatabasert styresystem Microdatabasert styresystem

Tilførsel 230/400 VAC 3-fase 50/60 Hz  16A* 230/400 VAC 3-fase 50/60 Hz  16A**

Motoreffekt 2.2kW 2.2kW

Manøvrering Impulskjøring fra utside. Påholden knapp fra innside Impulskjøring fra utside. Påholden knapp fra innside

Maskinrom Integrert Integrert

Sertifiering SS-EN 81-41 / MD 2006/42/EG SS-EN 81-41 / MD 2006/42/EG

Produsert i Sverige Sverige

Tilgjengelighet

*  Frekvensomformer for myk start og stopp 1- eller 3-fase som tilbehør

Cibes A4000 Cibes A5000 / Cibes A7000
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Egenskaper Cibes A9000 Cibes A6000 Cibes A8000

Plassering Innendørs (+ 5 til + 40°C) Innendørs (+ 5 til + 40°C) Innendørs (+ 5 til + 40°C)

Merkelast  630 kg 400 kg 1000 kg

Løftehøyde Opptil 13 m Opptil 13 m Opptil 13 m

Min topphøyde 2700 mm 2500 mm 2300 m

Grop (uten rampe) 100 mm 70 mm 130 mm

Std plattformsmål  (b x d) mm 1100x1400 1100x1400 1405x1980/1405x2480/1105x2180 mm

Std sjaktmål  (b x d) mm 1610x1860 1460x1520 1825x2080/1825x2580/1525x2280 mm 

Utsparingsmål  (b x d) mm 1775x1810 / 1775x2040 1500x1630 1865x2120/1865x2620/1565x2320 mm

Maks antall etasjenivå 6 6 6

Merkehastighet (m/s) Maks  0.15 m/s Maks  0.15 m/s Maks  0.15 m/s

Standard sjakt Stålpanel hvit RAL 9016 Stålpanel hvit RAL 9016 Stålpanel hvit RAL 9016

Dørplassering Samme side, gjenomgang Samme side, gjenomgang Samme side, gjenomgang, vinkelutf.

Dører Automatiske teleskopdører Enkel slagdør sjakt Enkel slagdør 

Kabindør Automatiske teleskopdører Foldedør -

Lysmål dør, (b x h) 900x2100 mm Slagd.: 900x2100. Fold.: 900x2100 mm 1300x2000/1300x2000/1000x2000 mm

Lysmål halvdør (< 3 m) - - -

Drivsystem Skrue og mutterdrift Skrue og mutterdrift Skrue og mutterdrift

Styresystem Microdatabasert styresystem Microdatabasert styresystem Microdatabasert styresystem

Tilførsel 3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A* 3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A* 3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A*

Motoreffekt 4,0 kW 2,2kW 4.0kW

Manøvrering Impulskjøring fra innside og utside Impulskjøring fra innside og utside *** Impuls utside, påholden knapp innside

Maskinrom Integrert Integrert Integrert

Sertifiering MD 2006/42/EG Pågående MD 2006/42/EG

Produsert i Sverige Sverige Sverige

Tillgänglighet

*  Frekvensomformer for myk start og stopp leveres som standard
**  Brannklassifiserte dører, i hht. norm EN 81-58, maks lysåpning 1200 mm
***  Ved fotocellefelt i kabin åpning, må heisen kjøres med påholden knapp fra innside

Cibes A9000 Cibes A8000Cibes A6000
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Cibes S300

Cibes B1000Cibes S300

Egenskaper Cibes S300 Cibes B1000

Plassering Inn – og utendørs Inn – og utendørs

Merkelast  300 kg 300 kg 

Løftehøyde Opptil 15 m skinnelengde Maks  3 m

Grop 0 mm 0 mm

Std plattformsmål (b x d) mm 800x1000 1050x1450 (1050x1650) 

Std utside mål (b x d) mm  1932x2050 **

Maks antall etasjenivå 2 2

Merkehastighet (m/s) Maks  0.15 m/s Maks  0,06 m/s

Standard sjakt

Dørplassering Gjennomgang / vinkelutf. Gjennomgang / vinkelutf.

Dører - Saloon/halv dører

Lysmål dør - 1100x900 mm

Drivsystem Tannstang Dobbelt sett med skrue og mutterdrift

Styresystem Microdatabasert styresystem Enkel relè styring

Tilførsel 230 VAC 1-fas 50 Hz, 10A* 400 VAC 3-fas 50/60 Hz  10A

Motoreffekt 0,75kW 1,1kW

Manøvrering Påholden knapp Påholden knapp

Maskinrom Integrert Integrert

Sertifiering SS-EN 81-40 / MD 2006/42/EG MD 2006/42/EG

Produsert i Sverige Sverige

Tilgjengelighet

* Frekvensomformer 1-fase leveres som standard

**   Utside mål varierer og er avhengig av konfigurasjonen og de stedlige forhold. 

  Kontakt Cibes Lift for mer informasjon.

Tekniske spesifikasjoner



Helfront, samme side.
2 etasjenivå.

Helfront, gjennomgang.
3 etasjer.

Halvfront, gjennomgang.
2 etasjenivåer*.

Helfront,  
gjennomgang.
2 etasjenivåer.

Helfront, vinkelutf,  
gjennomgang. 3 etasjer.

Halvfront, vinkelutf.
2 etasjenivåer *.

Helfront, vinkelutf.
2 etasjenivåer

Helfronter, samme 
side. 3 etasjer.

Halvfront, samme sida. 
2 etasjenivåer*.
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Konfigurasjoner 



Cibes Lift Norge
Straume Næringspark
5353 STRAUME 

Tel: +47 56 32 00 09
Mob: +47 906 40 750

www.cibeslift.no
info@cibeslift.no

Tar du trappene ...
eller heisen?
  Løfteplattformer fra Cibes Lift

 Skaper tilgjengelighet for alle
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