
Rahdin ja muiden painavien kuormien liikuttelu vaatii juuri tähän tarkoitukseen suunnitellun hissin. 
Nopeutta, tehoa ja ensiluokkaista designia yhdistävä KONE TranSys konehuoneeton köysihissi on 
ihanteellinen ratkaisu niin teollisuuteen, liikekeskuksiin, toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin, kun tarvitset 
kovaa käyttöä kestävän ratkaisun. Toisaalta KONE TranSys soveltuu myös esimerkiksi hoitolaitoksiin ja muihin 
suurien ihmis- ja tavaramäärien liikuttelua vaativiin ympäristöihin. Hissi voidaan räätälöidä tarpeitasi 
vastaavaksi.

KONE TranSys –hissin koneisto perustuu KONEen palkitun KONE MonoSpace® -henkilöhissin teknologiaan. 
Sen voimalähteenä toimii erittäin luotettava ja energiatehokas KONE EcoDisc® -nostokoneisto. 
Konehuoneeton ratkaisu tarkoittaa nopeampaa ja turvallisempaa asennusta sekä jopa 30 m² tilan 
vapautumista hyötykäyttöön.

KONE TRANSYS™
KONEHUONEETON TAVARA- JA HENKILÖHISSI KOVA AN K ÄYTTÖÖN

HYÖDYT

•  Nopea ja kestävä koneisto, joka kestää raskasta   
 käyttöä

•  Erinomainen ajomukavuus mahdollistaa särkyvien   
 esineiden liikuttelun

•  Tarkka pysähtyminen tasolle helpottaa hissin   
 lastausta ja purkua

•  Koko hissikorin levyisillä ovilla hyödynnät korin   
 tilan maksimaalisesti

•  Voit suunnitella rakennuksesi henkeen sopivan   
 yksilöllisen sisustuksen laajasta valikoimastamme

•  Laite kestää hyvin pistekuormaa eli epäsymmetristä   
 painavan kuorman jakautumista lattia-alalle,   
 soveltuen kaiken kokoisten raskaiden lastien   
 kuljettamiseen

Luo kestävä ja tyylikäs ratkaisu valitsemalla rakennukseesi 
sopivimmat materiaalit.

KONE TranSys -hissin ovet avautuvat koko korin leveydeltä ja 
kori pysähtyy tarkasti tasolle.



Alla muutamia esimerkkejä – kysy paikalliselta yhteyshenkilöltäsi lisää vaihtoehtoja! 

Lisätietoja www.kone.fi 

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi tuotetta 
tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. KONE, KONE TranSys™, KONE MonoSpace® ja KONE EcoDisc® 
ovat KONE Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

TEKNISET TIEDOT
Kuormitus 1000 – 5000 kg / 13 – 66 henkilöä

Nopeus 0,5 – 1,6 m/s

Nostokorkeus 40 m. alle 4000 kg:n kapasiteetilla, 23 m. 4000-5000 kg:n kapasiteetilla

Kerrostasojen määrä Vakiona 12

Nostokoneisto Vaihteeton KONE EcoDisc®

Korin oven korkeus EU-direktiivi 2014/33, EN81-20/50

Standardinmukaisuus Tarvittaessa: EN81-1:1998, EN81-72-2015, EN81-73-2016, EN81-21, EN81-70, EN81-71

Valaisimet

LF1
Tilatehokas – vaatii 100 mm 
vähemmän ylätilaa

F/F1 
Asturias Satin

A 
Haponkestävä

SS
Ruostumaton teräs

Puskulistat

PR6PR5BR1

MATERIAALIT JA LISÄVARUSTEET

CL95
Epäsuora valo, sopii 
sairaaloihin potilaskäyttöön

CL94
Vandaalihissin kattovalaistus 
kovaan käyttöön

CL88

Seinät

Lattia

ST
Kuvioitu teräs

Merkinantolaitteet

KSS 140 KSS 280 KSS 670

Valittavana useita värejä ja tason laitteita.
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