
NTD B385
En öppen plattformshiss

En idealisk öppen hiss för enkel tillgänglighet 
till olika miljöer och byggnader
The NTD B385 är en kostnadseffektiv plattformshiss i olika miljöer; privata, offentliga som kommersiella.

Egenskaper:
 

•	 Snabb	installation,	färdig	att	tas	i	bruk	samma	dag

•		Robust	och	pålitlig	skruvdriven	drivenhet

•		Ytbehandlad	i	pulverlack,	RAL	9006,	alternativt	rostfritt	stål

•		Kräver	ej	separat	maskinrum

•		Märklast:	385	kg,	3	personer

•		60	mm	grop	eller	ramp		

•		Lyfthöjd:	<	3	m

•		Taktila	tryckknappar	med	braille

•		Nödbelysning	och	nödstopp

•		Låga	driftskostnader	och	låg	strömförbrukning

•		Testad	och	godkänd	enligt	maskindirektivet	2006/42/EG.	 

   Hissen är CE-märkt

NTD
B385



En hiss för bästa tillgänglighet

NTD B385 är anpassad för användning både inom- och 

utomhus och är utformad att enkelt tillgängliggöra entréer till 

olika byggnader. NTD B385 är utformad för två stannplan och 

maximal lyfthöjd på 3 meter. Drivsystemet är skruv och 

mutter som är skyddas i ett slutet integrerat maskinrum. 

Minimalt byggnadsarbete krävs och hissen lämpar sig lika 

bra för befintliga som nya byggnader. 

Snabb installation och enkelt underhåll 

Hissen behöver varken separat maskinrum eller schakt och kan 
installeras på en dag. Vid placering direkt på marken bör grun-
den vara gjuten och klara en belastning på ca 800 kg. Installa-

tionskostnaden är låg liksom drift- och underhållskostnaderna.

Ökad säkerhet

•		Kontrollpanelen	har	lättanvända	taktila	tryckknappar	
med	punktskrift,	nödbelysning	och	nödstoppsknapp.	 

•		Under	plattformen	finns	en	tryckkänslig	plåt	som	
stoppar	hissen	om	något	finns	under	hissen	vid	nedfärd.



Hissens placering Inomhus, utomhus

Märklast 385 kg/3 pers

Märkhastighet (m/sek) Max 0.06

Lyfthöjd Max 3 m

Gropdjup, mm 60 mm

Platformsstorlek (bxd) mm 900x1400

Bottenplattans storlek (bxd) mm* 1490x1520*

Platformsstorlek (bxd) mm** 1100x1600**

Bottenplattans storlek (bxd) mm** 1490x1720**

Antal stannplan 2

Plattform och dörrens ram Pulverlackerad (grå), RAL 9006

Dörr/mått Slagdörr, 900x1100 mm

Drivsystem Skruv och mutter

Styrsystem PLC

Matningsspänning 3x400VAC 10A 
1x230VAC 16A (tillval)

Motoreffekt 1,5 kW

Manövrering Hålldon 

Golv Aluminium Durkplåt

Maskinrum Integrerat 

I överensstämmelse med MD 2006/42/EG

Denna produktinformation är generell 

och NTD Lifts förbehåller sig rätten att 

ändra i både design och specifikationer. 

Inga krav ska tolkas som garantier eller 

villkor, uttryckligen eller underförstått, 

för produktens lämplighet och kvalitet. 

Mindre avvikelser i färgåtergivningen kan 

förekomma. © NTD Lifts AB 2014  

För mer information om produkten och val 

av tillbehör, kontakta NTD Lifts AB. 

Plattformsstorlekar

*  Vinkelutförande

** Ej standardstorlek
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DÖRRÖPPNINGSALTERNATIV:

Plattformsstorlekar:  
900x1400, 1100x1400 Plattformsstorlekar: 1100x1400

Bottenplattans storlek (bxd) mm 1310x1520

Platformsstorlek (bxd) mm* 1100x1400*
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Tillval 

NTD	Lifts	hissar	uppfyller	som	standard	alla	de	gemensamma	krav	och	behov	som	finns	på	marknaden.	Hissen	kan	
utifrån	det	anpassas	och	utrustas	för	att	passa	de	krav	och	önskemål	som	finns	hos	kunden.	För	NTD	B385	finns	ett	
brett sortiment av tillbehör och alternativ att välja bland, både för inomhus och utomhus placering.

TILLVAL

LÅSSYSTEM

Nyckellås	på	manöverpanel

EXTRA FUNKTIONER

Utflyttad	hitknapp

Utflyttad armbågskontakt

Extra fjärrkontroll

Batterinödsänkning  

Mjuk start/stopp 1x230VAC/16A 

Möjlighet	att	ansluta	till	yttre	alarm

Klämlist	på	B-sida	(vid	placering	nära	vägg)

Vinkelpåkörning  (90°)

UTFÖRANDE 

Säkerhetsglas tonat

Polycarbonate	tonat

Dörrar och sidovägg i säkerhetsglas

Dörrar och sidovägg i  plexi 

Dörrar och sidovägg i polykarbonat

DÖRRAR

Pulverlackerad karm i valfri RAL kulör

Isolerad	dörr	i	full	höjd	vid	direkt	installation	till	byggnad		

UTFÖRANDE

STANDARD INOMHUS

Beklädnad maskinrum, ram och kontrollpanel: 
Pulverlackerad RAL 9006 

Halvdörr och ram i plexi

Taktila	tryckknappar	-	klassad:	IP20

Stomme och bottenram pulverlackerade

 

UTOMHUS

Beklädnad maskinrum, ram och kontrollpanel:  
Utomhusbeständig	pulverlack, RAL 9006 

Halvdörr	och	ram	i	polykarbonat

Taktila	tryckknappar	-	klassad:	IP65		

Stomme och bottenram galvaniserad

ROSTFRITT STÅL

Beklädnad maskinrum, karm, kontrollpanel: Rostfritt stål 

Stomme pulverlackerad, Bottenram i rostfritt stål 

Halvdörr och sidovägg i säkerhetsglas
(5+5+0.76 härdat och laminerat)  

Elsystem	-	klassad: IP65

      


