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Maxima är våra person- och varuhissar för platser som 
affärshus, industrier, lagermiljö, parkeringshus med mera. 
Vi har ett antal olika utgångsstorlekar på hisskorgar och 
dörrbredder – med lastkapaciteter från 800 kg till 12 ton.

- hissen för tuffa tag  
och hög kapacitet

Maxima





Fakta
Max kg: 500/12000
Antal vån: 2-16
Hastighet (m/s): 0,3-1,0
 
Antal starter: Obj.anpassat
Hisskorg: Obj.anpassat
Energiklass: A*

* Energiklass enligt VDI

Maxima är person- och varuhiss en med hög kapacitet. 
Vanliga användingsområden för Maxima är affärshus, industri-
er, lagermiljö och parkeringshus. I en dialog om hur den spe-
cifika hissen ska användas kommer vi överens om hur hissen, 
eller hissarna, ska utrustas och anpassas för att bäst fylla sin 
roll i just din miljö.

Maxima har företrädesvis lackerade plåtkorgar där plåttjock-
lek, sektioners bredd med mera anpassas till hissens använd-

ning. Dörrarna dimensioneras för att bära de oftast stora och 
tunga dörrlamellerna. Trösklarna kan vara av massivt stål för 
att tåla tung trucktrafik, men att bygga en hissdörr som står 
emot att bli påkörd av en truck utlovar vi inte.

Vanliga tillval är olika former av fotocellövervakning, radiostyr-
ning, dörröppethållning och dylikt.
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Detta är ALT

Sedan många år är ALT Hiss väl etablerade som en komplett, 
rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor för alla lyft-
höjder och laster.

Vi är ett helt fristående ägarlett företag som startades 1994. Vårt breda 
produktsortiment gör oss unika som enda rikstäckande företag med egen 
konstruktion och tillverkning. Vårt huvudkontor finns i Alvesta mitt i Småland.  
Flexibilitet och speciallösningar är våra ledord vid både nybyggnation och ombygg-
nad. Med rätt förebyggande underhåll, korta reparationstider och egna oberoende 
inköpskanaler minimerar vi underhållskostnaderna för dig som kund.

Kvalitet och miljö är viktigt för oss. Vi är därför både kvalitets-  och miljö-
certifierade, vilket har resulterat i hållbara och energibesparande produkter 
med låg miljöpåverkan – våra hissar  kan dessutom återanvändas istället 
för att bytas ut. 

Vår målsättning är att ALT Hiss ska vara det naturliga valet för att få hjälp 
att hitta rätt lösningar och produkter för dina behov. Det klarar vi med hjälp 
av hundratalet välutbildade och yrkesskickliga medarbetare. 

Välkommen till oss på ALT Hiss!

Slå en signal eller skicka ett 
mejl när du vill veta mer!

Boka ett kostnadsfritt besök! Du når oss på 0472-390 700 
eller info@alt.se.

Huvudkontor
Alvesta

Regionkontor
Stockholm

Regionkontor
Malmö

Regionkontor
Göteborg

Regionkontor
Norrköping


