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SENIORIHISSIT
• Tuolihissit
• Lavaporrashissit
• Kuilulliset ja kuiluttomat pystyhissit
• Erikoisratkaisut

RT 38929
661.1 Talo 2000
691.1 Talo 90 
X66  SfB
F81 Hoito- ja huoltokoodi

tuotetieto
helmikuu 2018
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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Seniorihissit.�

Kun tarvitaan nopeasti tyylikästä ja kevyttä, suoraan latti-
alle ilman kuilukuoppaa asennettavaa ja vielä edullistakin 
kevythissiä, niin ratkaisu on ruuvikäyttöinen Tiitus SB 200 
-kevythissi, joka toimitetaan itsekantavalla teräslevy- ja/tai 
lasikasettikuilulla. Hissillä kulkevat kaikki liikuntaesteiset 
niin pyörätuolien ja rollaattorien käyttäjät kuin lastenvau-
nutkin siivousvälineistä ja pienistä tavarakuljetuksista pu-
humattakaan.

Tiitus SB200 -kevythissit ovat asennettavissa niin julkisiin tiloi-
hin kuin (kevytrakenteisena) kotihissiksi omakoti- ja rivitaloi-
hin tai vapaa-ajan asuntoihin. 
Lasikuilullinen Tiitus SB200 -kevythissi on erittäin edustava ja 
edullinen ratkaisu ulos esim. hissittömiin luhtitaloihin ja pien-
kerrostaloihin, jolloin asunto-osakeyhtiöiden on mahdollista 
hakea hissille ARAn 45 %:n avustusta. Myös ullakkorakentami-
sessa Tiitus SB200 -kevythissit ovat näppärä ja edullinen rat-
kaisu kuopattomuuden ja kevyen rakenteensa ansiosta, kun 
kiinteistön olemassa olevia hissejä ei voida jatkaa kerroksella 
ylöspäin kohtuu hintaan. 

Luotettavaa teknologiaa
Tiitus SB200 -kevythissit ovat markkinoiden tyylikkäimpiä 
mutta kuitenkin erittäin tukevia ja edullisia kevythissejä, jot-
ka pohjautuvat ruotsalaiseen ruuvihissiteknologiaan, mutta 
jotka on valmistettu edullisessa Liettuassa. 
Hissit toimitetaan itsekantavalla sandwitch-rakenteisella te-
räslevykasettikuilulla tai alumiinirunkoisella lasikuilulla. 
Ovet ovat alumiinirunkoisia kääntöovia yhdellä suurella lasi-
ruudulla. Tarvittaessa saatavissa EI60-palo-ovilla. Vakiona ovet 
on varustettu ovensulkijoilla, mutta tilauksesta saatavissa säh-
köisillä ovenavauskoneistoilla, mitkä helpottavat hissin käyt-
töä ja auttavat vähentämään ovien naarmuuntumista.

Helppo käyttää
Tiitus Barduva SB200 -kevythisseissä on monia edistyksellisiä 
käyttöä ja huoltoa helpottavia ratkaisuja. Esim. hissien sähkö-
keskuksessa on suurikokoinen toteemipaalu, joka kertoo heti 
yhdellä silmäyksellä tekstein sekä vihrein ja punaisin merkki-
valoin hissin tilan, onko esim. jokin ovi raollaan vai mikä on 
mahdollisesti vikana.

Kuilulliset Tiitus SB200 -kevythissit sisä- tai ulkokäyttöön
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SENIORIHISSEJÄ YLI 30 VUODEN JA YLI 3000 HISSIN KOKEMUKSELLA!

Seniorihissit.fi
Puhdistamontie 12, 11100 RIIHIMÄKI
Puhelin 044 977 3770
pekka.pihlaja@seniorihissit.fi
info@seniorihissit.fi
www.seniorihissit.fi
www.facebook.com/seniorihissit

Seniorihissit.�
Y-tunnus 1045047-8

Muita malleja, katso www.seniorihissit.fi

Alpha Flow2A Slim Logic SirioSupra MSWLifboy

800 1100

800 x 1100

Scala Högglift RB150 RB150 Hydrolift  SB200 Altura GoldAltura Gold

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

TEKNISET TIEDOT
Käyttökohde Sisä- tai ulkokäyttöön
Käyttökoneisto Ruuvikäyttöinen
Kuorma 400 kg/5 henkilöä
Nopeus 0,15 m/s (9 m/min)
Nostokorkeus Enintään 13 m
Korkeus ylätasolla Normaali huonekorkeus riittää.  
 Yksityiskäytössä vinokattoiset ullakkotilat riittävät ylätilaksi.  
 Tarvittaessa alle 3 m nostokorkeudella kuilun/yläportin korkeus 1,3 tai 1,1 m.
Kuilukuoppa 50 mm tai korvattu luiskalla 
Pysähdystasoja  6 kpl
Lavakoko 1100 x 1400 mm tai kotihissinä 1000 x 1005 mm (250 kg/2 hlöä).  
 Tilauksesta muitakin kokoja.
Kuilukoko 1500 x 1460 mm, kotihissinä  1390 x 1060 mm
Ovet 900 x 2000 mm (pienemmällä lavakoolla 870 x 2000) kääntöovia,  
 tarvittaessa kolmella eri sivulla.
 Yläportti 900 x 1300 tai 900 x 1100 mm.
Kuilu Teräs- tai lasikasettikuilu alumiinisin nurkkalistoin.
Väri Vakio RAL9006 (vaalean harmaa alumiini).
 Tilauksesta muita värejä, esim. RAL9010 (maalarinvalkoinen). 
Pehmeä startti/ 
pysäytys Vakiona
Moottori 2,2 kW
Sähkösyöttö 1 x 230 V tai 3 x 380 V, 50 Hz, 16 A hidas
Ohjaus Logiikka ohjattu
Hälytyspuhelin GSM-hälytyspuhelin vakiona
Turvalaitteet Hissi on määräykset täyttävä, tyyppihyväksytty ja CE-merkitty.
Valmistaja Barduva, Liettua 

Huom! Mikäli et löytänyt tästä sopivaa ratkaisua kohteeseesi, esim. tarpeeksi kapeaa 
hissikuilua,  niin kannattaa ottaa yhteyttä meihin, sillä meillä on muitakin vaihtoehtoja.


