
SwingOn SwingOn är en entréhiss för offentliga, kommersiella 

och privata miljöer där höjdskillnaden är liten och 

utrymmet begränsat. 

• Robust konstruktion

• Svensk design och kvalitet

• Hopfällbar plattform

• Tyst och mjuk gång

• Kan både lyfta och svänga

• Enkel att installera och underhålla 

• Anpassad till utomhusmiljö

• Märklast 300 kg

• Lyfthöjd 500 mm

En entréhiss för små höjdskillnader 



Egenskaper SwingOn

Hissens placering Inomhus/Utomhus

IP IP44

Märklast  300 kg

Lyfthöjd Max 500 mm

Hopfälld plattform (bxhxd) 1160x1290x240 mm

Std plattformsmått (bxd) mm 700x830-1400 mm

Max. antal stannplan 2  

Montagealternativ Höger eller vänstermonterad

Tid för hel arbetscykel från uppfällt läge Ca 45 sek

Säkerhet Överbelastningsskydd
Batteridrift

Knappar på plattform Taktila knappar

Knappar stannplan Knappar med nyckellås

Drivsystem Kulskruv, snäckväxlad

Styrsystem Microdatorbaserat styrsystem

Matningsspänning 1x220/240 VAC, 1 A

Driftspänning 24V DC, batteridrift

Manöver Hålldon

Maskinrum Integrerat

Finish RAL 9022, topp: svart

Certifiering AFS 2008:3 / MD 2006/42/EC

Tillverkad i Sverige

Endast brukare, butiksägare eller fastighetsägare har access till hissen.  

Vi rekommenderar ej öppen användning för allmänheten.

EN SMIDIG OCH DISKRET FÖR ENTRÉTRAPPOR

SNABB INSTALLATION OCH ENKELT UNDERHÅLL

• Där hiss och ramp är uteslutet

• Där estetik värderas högt

• Där tillgänglighet skapar affärer

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN

Bästa tillgänglighet och 
enkelhet med SwingOn 

SwingOn löser tillgängligheten där ramper eller 
traditionella trapphissar inte kan användas. 
SwingOn kan lyfta 500 mm och svänga runt 
hörn. När hissen inte används, fälls den upp mot
 väggen. Den unika mekaniska lösningen gör 
SwingOn perfekt för entrétrappor som vetter 
ut mot gatan.

SwingOn monteras enkelt direkt på väggen. 
Installationen görs på en dag. Konstruktionen 
är robust och alla delar sitter enkelt tillgängliga
 för underhåll.

För mer detaljerad information om produkten och dess tillbehör 

kontakta oss. Produktinformationen är generell där vi 
förbehåller oss rätten att ändra i både design och specifikatio-
ner. Inga krav ska tolkas som garantier eller villkor, uttryckligen eller 
underförstått, för någon produkt, dess lämplighet för 
ett visst ändamål eller kvalitet. Mindre avvikelser i 
färgåter- givningen kan förekomma. 
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Fasad

Dimensions depend on wall mounting and facade. 
Can vary from installation to installation.
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Fasad

* Måtten är beroende på väggfäste och fasad.
  Kan skilja från montering till montering.

*Måtten är beroende på väggfäste och fasad. Kan skilja sig från montering till montering.
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Façade

Dimensions de la fixation murale et de
l’espace sur la façade. Le montage peut
varier d’un emplacement à un autre.



Dörrsida B
UTFÖRANDE

En hisslösning från oss blir 
ett lyft för livet! 


