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Cibes A6000 har konstruerats för att ge förbättrad komfort och säkerhet,  
med en design som tar tillvara användarnas behov på alla plan.

Cibes A6000

• Snabbaste installationstiden på marknaden,  

 tre till fyra dagar

• Helt sluten hisskorg

• Motorljud isolerat för en lugn åktur

• Automatisk LED-belysning, 

 minskar elförbrukningen

• Hisskorg (BxDxH) 1100x1400x2200 mm

• Märklast 400 kg, 5 personer

• Lyfthöjd 13 meter, 6 landningar

• Impulskörning

• Integrerad spegel på hisskorgens vägg

• Schaktpaneler i pulverlackerat stål

• Schaktdörr i stål med panoramaglas

• Ljusridå och vikdörrar på hisskorgen

• Dörrautomatik från DORMA

• Skruvdrift med mjuk start och stopp

• Lättinstallerad i befintliga byggnader

• 70 mm gropdjup  

• Låga driftskostnader

• Enkelt underhåll

• Levereras i små förpackningar

 för enkel passage i byggnader

Kabinhissen Cibes A6000 – viktiga funktioner
 Nyhed!  
Den fulde elevatorløsning  
på den halve plads



BOTVED LIFT A6000
Kabineliften A6000 ligner og opfører sig som en elevator, men kræver  

mindre plads og kan installeres på blot 3-4 dage. 

- Sikker lift med lukket kabine

- Rummer op til 400 kg / fem personer

- Skræddersyede løsninger 

Botved Lift A6000 
kombinerer fordelene ved en lukket lift med komforten i en elevator.  

Motoren er støjisoleret og kabinen bevæger sig helt stabilt og lydløst.  

Der er således taget ekstra hensyn til kørestolsbrugere og gangbesværede 

i udviklingen af A6000. 

Botved Lift A6000 har motoren indbygget, hvorved behovet for både  

elevatorgrav og maskinrum på loftet forsvinder. Skakten samles på  

stedet uden bekostelige indgreb i bygningen. Det er muligt fuldstændigt 

at skræddersy løsningen og vælge imellem mange forskellige materialer 

så udformningen passer til arketikturen. 

Kapacitet 400 kg
Hastighed max 0,15 m/sek (9 m/min)
Løftehøjde ≤ 13 m (max 6 stop)
Stol (B x D) 1100 x1400x2200  mm
Grube 70 mm
Automatisk LED spot, for reducering af 
strømforbrug
Kabine med spejl 
Billige driftsomkostninger 
Overhøjde 2500 mm
Strømforsyning 380-400,
3-fase 50/60Hz, 16 A
Motoreffekt 2,2 kW
Sikkerhedssystem Batteri nødsænkning
A/S A.P. BOTVED er ISO 9001 certificeret
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Kabinhissen Cibes A6000 är en kostnadseffektiv, platsbesparande lösning

för bostäder i såväl befintliga som nya miljöer med krav på förbättrad 

tillgänglighet. Cibes Lift levererar moderna, anpassningsbara hissar vad 

gäller färg och design utefter behov.

Där konventionella hissar inte är ett alternativ 

finns kabinhissen Cibes A6000, som kombine-

rar fördelarna hos en plattformshiss och en 

hiss med hisskorg, en kostnadseffektiv, 

platsbesparande lösning för privata bostäder. 

Cibes A6000 är en modell som bygger på 

Cibes Lifts pålitliga drivfunktion med skruv 

och mutter och uppfyller alla säkerhetskrav, 

installering kan dessutom göras snabbt och 

enkelt.

   Hissens funktioner har utformats särskilt för 

att tillgodose behoven hos kunder med krav 

på kabinhiss, men där en konventionell hiss 

inte kan installeras. 

Utformad efter användarnas behov

Lätt att installera, lätt att underhålla
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Cibes A6000
Standardstorlek, mm 

Hisskorgens storlek (w x d): 1100 x 1400 
Fritt utrymme med vikdörr på

1 sida: 1100 x 1150
2 sider: 1100 x 900

Håltagningsmått (w x d): 1500 x1630

De exakta håltagningsmåtten varierar beroende på hissens konfiguration och platsen för installation.

Kontakta din lokala distributör för mer information.

Cibes Lift utvecklar, tillverkar och 

säljer hisslösningar i olika storlekar, 

kabinhissar liksom plattformshissar 

för offentliga och privata miljöer. 

Vårt distributörsnätverk är världs-

omspännande.

Vår teknikutveckling har 

användarvänlighet som ledord

• Mjuk start- och stoppfunktion, ger ökad  

 komfort och bekväm upplevelse.

• Isolerat motorljud ger en lugn åktur.

• Lättanvänd, taktil kontrollpanel med  

 tydliga funktioner förenklar användandet. 

• Hisskorgens golv har halkfri matta.
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Cibes A6000 installeras enkelt och snabbt 

jämfört med konventionella hissar. Hissen kan 

installeras nästan var som helst, och är en 

idealisk lösning i befintliga byggnader som 

kräver förbättrad tillgänglighet. Cibes A6000 

har ett integrerat maskinrum vilket innebär att 

gropdjupet minimerats till 70mm, jämför det 

med gropdjupet för konventionella hissar. 

Enheten kan installeras på bara 3-4 dagar.

   Cibes A6000 kräver endast årligt underhåll, 

som lätt kan utföras inne från kabinen. För 

framtida behov kan Cibes Lifts uppgraderings-

paket innebära att en jämn produktkvalitet kan 

hållas under lång tid.

Tekniske specifikationer


