
En brukervennlig løsning



TKS TKS TKS TKS SaturnSaturnSaturnSaturn    

Saturn er en hydraulisk løfteplattform med lukket heisstol og teleskopdører. Lukket 

heisstol betyr at løfteplattformen betjenes og brukes som en vanlig personheis, dvs. 

automatisk kjøring uten påholden knapp. 

Teleskopdører gjør at arealet foran løfteplattformen blir mer tilgjengelig og ikke sjeneres 

av de mer plasskrevende slagdørene, som vanligvis løfteplattformer er utstyrt med. Både 

betjening, inn- og utstigning av løfteplattformen blir derfor enklere og lettere.  

TKS Saturn har lukket heisstol med teleskopdører i heiskorgen og på hvert etasjenivå. 

Løfteplattformen har automatisk kjøring til angitt etasje, dvs. at etasjeknappen ikke må 

holdes inne under kjøringen. Saturn fungerer derfor som en vanlig heis, bortsett fra at 

hastigheten er lavere.  

TKS Saturn er en meget brukervennlig og fremtidsrettet løsning. 

TKS Saturn gir stor fleksibilitet ved installasjon. Den krever liten grop og lav overhøyde og 

derfor små bygningsmessige tilpasninger. Løfteplattformen monteres i betongsjakt eller 

den kan leveres med en selvbærende stålsjakt, som er kledd med stålplater, eller om 

ønskelig med glassvegger.  Med stålsjakt kan løfteplattformen monteres frittstående i et 

trapperom. Dette gir en plassbesparende og kostnadseffektiv løsning. 



Tekniske spesifikasjonerTekniske spesifikasjonerTekniske spesifikasjonerTekniske spesifikasjoner 

TKS Saturn tilfredsstiller kraven til Maskindirektivet 2006/42/EC og den internasjonale 

standarden for løfteplattformer EN 81-41.  

Hydraulikkpumpen / apparatskapet plasseres i nærheten av heissjakten. Løfteplattformen 

har lavt strømforbruk og lavere servicekostnader enn en personheis. 

 

 

 

Standard heisstoler iht.Standard heisstoler iht.Standard heisstoler iht.Standard heisstoler iht.    TEK 10:TEK 10:TEK 10:TEK 10:    

Saturn 385 : 1100 x 1400 mm 

Saturn 500 : 1100 x 1600 mm 

Saturn må monteres i stedbygd heissjakt. 

Heissjakten er normalt i betong, men Saturn kan også 

leveres med stålsjakt.  

Stålsjakten er spesielt velegnet for montasje i 

trappehus. 

Typegodkjenning iht. Maskindirektivet 2006/42/EC 

og EN 81-41 

Drivsystem : Hydraulisk 

Hastighet : Maks 0,15 m/s 

Strømforsyning : 230 V, 1-fas 

Motor : 1,5 – 2 kW 

Grop : 150 eller 200 mm 

Fri høyde øverste etg. : 2650 mm 

Teleskopdør : 900 x 2000 mm 

Løftekapasitet : 385 kg eller 500 kg 

Dører brannklasse : E120 

Automatisk nivåregulering 

Automatisk retur til nederste etasje ved strømstans 

Tilleggsutstyr:Tilleggsutstyr:Tilleggsutstyr:Tilleggsutstyr:    

To-veis alarmtelefon Safetel med GSM-sender 

Selvbærende stålsjakt med plater (RAL 9016) 

Glassdører i heisstol og sjakt 

Glasspaneler i stålsjakt 

Annen RAL-farge på dører og sjakt 



EUROPEAN PLATFORM &

STAIRLIFT ASSOCIATION

TKS Heis AS    Telefon 4000 1059    post@tksheis.no    www.tksheis.no

TKS Heis har hovedkontor og produksjonsanlegg på 
Nærbø på Jæren. Vår montasje- og serviceteam 
betjener imidlertid hele landet. Vi har egne avdelinger i 
Trondheim, Ålesund, Kristiansand og Oslo, i tillegg til en 
rekke samarbeidspartnere rundt om.  

Vi løfter folk over hele landet. 


