
HISSLÖSNINGEN SOM GÖR ALLA 
LOKALER TILLGÄNGLIGA 

KONE Motala™ 2000
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FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET 
En hiss i ett flervåningshus ökar tillgängligheten för alla och kan till och med vara en nödvändighet för 
många. Äldre människor, personer med funktionshinder och föräldrar med barn i barnvagn kan tycka att det 
är svårt eller omöjligt att gå i trappor. 

FÖRDELAR  
n Mycket utrymmeseffektiv  

n Enkel och säker att använda 

n Tyst och bekväm 

n Självbärande konstruktion, inget maskinrum krävs 

n Snabb installation 

n Extremt pålitlig, högkvalitativ konstruktion 

n Flera olika designalternativ   

n Låg strömförbrukning (0,75 kW) 

n Tvåvägskommunikation med KONEs kundcenter   
 dygnet runt 

n Fem års garanti på motor och växellåda 

n Tio års garanti på patenterat kedjestyrningssystem 

I många två- eller trevåningshus såsom privata bostäder 
eller offentliga byggnader som till exempel bibliotek, är 
det inte en praktisk lösning att ha en stor hiss. Det skulle 
kosta för mycket och ta för mycket plats. 

Plattformshissen KONE Motala™ 2000 är särskilt utformad 
för dessa krav. Den kan installeras snabbt och enkelt 
och kräver lite utrymme. Den gör det möjligt för äldre 
människor att bo kvar i sina hem längre och säkerställer 
att offentliga byggnader och företagsägare kan uppfylla 
sina krav att vara tillgängliga för alla. 
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Den kompakta plattformshissen kräver inget maskinrum och får 
enkelt plats i många olika typer av byggnader. 

Plattformshissen KONE Motala™ 2000 passar alla byggnaders 
arkitektur tack vare det breda utbudet av designalternativ för 
hisskorg och schakt. 

SÄKER OCH LÄTT ATT ANVÄNDA 
Hjärtat i plattformshissen KONE Motala 2000 är ett 
patenterat styrt kedjedrivsystem. Kedjan är inbyggd i ett 
spår längs hela sin längd, vilket innebär att den aldrig kan 
spåra ur. Frekvensomriktaren garanterar smidig start och 
stopp. Tack vare de stora tryckknapparna ”håll in för att 
köra” är KONE Motala 2000 enkel att använda. 

SNABB INSTALLATION 
Med litet/minimalt krav på utrymme,  utan något 
maskinrum, är KONE Motala 2000 snabb och enkel att 
installera. Hissen installeras vanligtvis på bara några dagar 
i tvåvåningshus. 

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
Tack vare sin låga strömförbrukning, låga säkringskrav 
och låga underhållsbehov är KONE Motala 2000 
ekonomisk att använda. Denna lösning använder mindre 
energi än en standardplattformshiss. Med LED-belysning 
och automatisk avstängning av inre belysning när hissen 
inte används, minskas förbrukningen ytterligare. Den låga 
strömförbrukningen, 0,75 kW i stället för konventionella 
1,1 kW, gör det möjligt att använda en säkring på 10 A i 
stället för 16 A, vilket minimerar driftskostnaderna. 

Under installationen smörjs växlingsmekanismen för 
användning under hela livslängden. Då blir det inget 
oljeläckage, inget behov att byta olja och ingen spillolja. 
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ESTETISKA LÖSNINGAR FÖR ALLA 
BYGGNADER 
Alla byggnader är olika, liksom varje KONE Motala™ 2000-plattformshiss. Motala 2000-schaktet kan ha glas 
på alla sidor för att släppa in ljus och ge hissen ett mer öppet intryck. Det finns flera dörrar att välja mellan, 
inklusive brandklassade dörrar. För hisskorgen finns flera tak- och golvalternativ. 

n Full eller halv höjd (2 000 eller   
 1 300 mm på översta våningen) 

n Slagdörr (900 x 2 000 mm) 

n Manuell dörr med dörrstängare   
 och automatisk dörröppnare   
 (tillval) 

n Dörrar kan monteras på 3 sidor 

n Höger- eller vänsteröppning 

n	 Dörralternativ	1d	och	1h	finns		 	
	 som	certifierade	branddörrar	(El30).	

1a 1d 1g 1h

DÖRRAR 

GOLV 

PLATTFORMAR 

Standard

Exklusiv ek 

Exklusiv stål 

Mörk ek 
(11522)

Grå 
(18383)

Gul  
(18772)

Grön  
(18780)

Ljus granit 
(3116561) 

Mörk granit 
(3116568)

Kassisk ek
(11542)

Körsbär
(111492)

VINYL GUMMI  

Grått myntmönster  
(SC009)

Svart myntmönster 
(SC001)
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SCHAKT 

KONTROLLPANEL BELYSNING 

n  LED-lampor i taket 

n  LED-nödbelysning

n Stora knappar som är enkla  
 att använda (50 x 50 mm)

n Nödstoppknapp 

n Håll in för att köra 

Schaktglaset finns i 
flera olika nyanser. 

Ocean 1 Ocean 2

Rök 1 Rök 2

Brons 1 Brons 2

Frostat 1 Frostat 2 Klart

n Fabrikslackering, RAL-färger 

n Schakt i glas 

n Automatiska slagdörrar 

n Fällstol 

n Handledare (standard) 

n Signalering i punktskrift (standard) 

n Elektrisk nödsänkning (standard) 

ANDRA ALTERNATIV 
n Ljudmeddelanden (röstsyntes) 

n Extra breda dörrar (1 000 mm) 

n Våningsplansknappar på avstånd från    
 plattformshissen för enklare användning    
 av människor i rullstol 

n Dörrhandtag i rostfritt stål och/eller trä 

n Exklusiva inredningsmaterial för KONE Motala 
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VIKTIGA FUNKTIONER 
OCH DIMENSIONER 
DIMENSIONER

(mm) MOTALA 2000 HOME MOTALA 2000 MOTALA 2000 XL

Schaktstorlek 1 150 X 950 1 150 x 1 560 1 150 x 1 760 

Plattformsstorlek 1 020 X 870 1 020 x 1 480 1 020 x 1 680 

Schaktstorlek 1 250 X 950 1 250 x 1 560 1 250 x 1 760 

Plattformsstorlek 1 120 X 870 1 120 x 1 480 1 120 x 1 680 

Schaktstorlek 1 350 X 950 1 350 x 1 560 1 350 x 1 760 

Plattformsstorlek 1 220 x 870 1 220 x 1 480 1 220 x 1 680 

Motala 2000 Home för privata bostäder, Motala 2000 för offentliga byggnader, 
Motala 2000 XL med extra stor plattform. 

SERVICEPANEL I RAM SCHAKTINSTALLATION 
UTRYMME 

SCHAKT- OCH 
PLATTFORMSDIMENSIONER 

RAMPDimensionerna på dessa 
bilder är för schaktstorleken 
1 250 mm x 1 560 mm. 

SPECIFIKATIONER 
n  Hastighet: 0,15 m/s 

n  Stopp: 2–6 

n  Grop: 60 mm djup, alternativt en ramp 

n  Märklast: 500 kg (400 kg för Motala 2000 Home) 

n  Utrymme i höjdled: 2 230 mm 

n  Matningsspänning: 230 240 V/10 A 

n  Drivsystem: 0,75 kW kapslad kuggväxelmotor,   
 livscykelsmord växel 

n  Schakt:	Självbärande	kapsling.	Inget	behov	av	ett		 	
 konventionellt schakt 

n  Plattform: L-formad plattform med säkerhetskant 

n  Nödsänkning: Manuell och elektrisk    
 nödsänkningsstandard 

n  Larm:	Batteridrivet	larmsystem	som	laddas	automatiskt.		
	 Nödsignal.	Tillvalet	tvåvägskommunikation	till	KONE		
 kundcenter dygnet runt med KONE Voice Link™ 

n  Certifikat:	85618	2010	CE-NOR	DNV	

n  Uppfyller EU:s maskindirektiv 2006/42/EG och europeisk  
	 harmoniserad	standard	EN81	41	
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KONE AB

Denna broschyr är endast tänkt att ge allmän information och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktutformning och -specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr får 
uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av 
villkoren i köpavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE Motala™ och People Flow® är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. 
Copyright © 2019 KONE Corporation. 

Välkommen att kontakta oss för 
en kostnadsfri utvärdering! 

0771-50 00 00
kundcenter@kone.com
www.kone.se

KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva

lösningar för hissar, rulltrappor, portar och

automatiska dörrar samt system för integration

med dagens intelligenta byggnader.

Vi ger stöd till våra kunder i alla steg på vägen

– från design, tillverkning och installation till

underhåll och modernisering. KONE är

världsledande när det gäller att hjälpa våra kunder

med smidig, säker och hållbar förflyttning i sina

byggnader. Det vi kallar People Flow.

Vårt engagemang för kunden märks i alla KONEs

lösningar. Detta gör oss till en pålitlig partner

genom hela byggnadens livscykel. Vi utmanar det

konventionella kunnandet i branschen. Vi är snabba 

och flexibla och har ett välförtjänt gott rykte som 

ledande inom tekniska lösningar, med innovationer 

som KONE MonoSpace®, KONE EcoMod™ och 

KONE UltraRope™.

KONE sysselsätter närmare 55 000 engagerade

experter som hjälper dig globalt och lokalt.              

I Sverige är vi över 1000 medarbetare fördelade 

på 28 kontor över hela landet.


