
Dêwig platformowy Cibes A 5000



U∏atwia komunikacj´ pionowà we 
wszystkich typach obiektów

Stalowe musku∏y
Cibes A 5000 jest wysokiej jakoÊci dêwigiem 

platformowym o nowoczesnym wzornictwie. 

Wykonana z wysokogatunkowej stali Êruba i pakiet 

nap´dzajàcy nakr´tk´ pociàgowà tworzà system 

nap´dowy – „stalowy mi´sieƒ” dêwigu. Podnosi on 

platform´ w kszta∏cie litery L ( z bocznà Êcianà). 

Konstrukcja posiada certyfikat UE dopuszczajàcy 

obcià˝enie do 400 kg i wysokoÊç podnoszenia do 9 m.

Obudowana niezawodnoÊç
Dêwig platformowy produkcji Cibes Lift jest prostà w 

monta˝u konstrukcjà pracujàcà latami przy minimal-

nych potrzebach serwisowych. W trakcie opracowywania 

koncepcji dêwigu po∏o˝ono du˝y nacisk na proste roz wià-

zania u∏atwiajàce monta˝ i serwis.

 Ka˝dy detal zosta∏ przemyÊlany. Platforma sterowana 

jest du˝ymi przyciskami, na powierzchni których znaj-

dujà si´ wypuk∏e cyfry – oznaczenia przystanków. 

Umo˝liwia to korzystanie z platformy osobom 

niewidzàcym. 

 Na przejrzyÊcie zaprojektowanym pulpicie sterowym 

znajduje si´ przycisk stopu, wzywania pomocy oraz 

oÊwietlenie awaryjne w∏àczane automatycznie w przy-

padku braku zasilania. W razie braku zasilania mo˝na 

r´cznie opuÊciç platform´ na poziom przystanku. 

 Oso bom na wózku inwalidzkim korzystanie z urzàd-

zenia u∏atwiajà uchwyty wzd∏u˝ platformy oraz nachy-

lenie pod kàtem pulpitu sterowniczego.

 Cibes A 5000 jest platformà dêwigowà dajàcà 

poczucie bezpieczeƒstwa i u∏atwiajàcà pokonywanie 

wysokoÊci w ka˝dego rodzaju obiekcie.

PrzejrzyÊcie zaprojektowany pulpit 
sterowniczy z du˝ymi przyciskami, 
awaryjnym oÊwietleniem i du˝ymi, 
czytelnymi napisami.



50 mm

¸atwa i bezpieczna instalacja w 
nowych i przebudowywanych 
obiektach

U∏atwiony monta˝
Zamontowanie konwencjonalnej windy wymaga wielu 

prac budowlanych. W przypadku dêwigu A 5000 rzecz 

ma si´ odwrotnie. 

 Dostarczany jest kompletny szyb dêwigu wykonany 

z izolowanych paneli blaszanych lub paneli ze szk∏a 

lami nowanego i hartowanego. Panele ∏àczy si´ bez 

spawania profilami naro˝nymi, budujàc szyb do ˝àdanej 

wysokoÊci, zwykle do stropu lub sufitu podwieszanego. 

Stosujàc t´ metod´ otrzymuje si´ g∏adkà i estetycznà 

powierzchni´ wewn´trznà i zewn´trznà szybu.

 Nap´d platformy i sterowanie jest integralnà cz´Êcià 

szybu. Nie jest wymagana dodatkowa przestrzeƒ na 

podszybie, nadszybie i maszynowni´. Ma to istotne 

znaczenie w przypadku ograniczonej powierzchni.

 Drzwi na przystankach mogà byç zarówno prawe jak 

i lewe, umieszczone na jednej Êcianie, na Êcianach prze-

ciwleg∏ych lub Êcianach prostopad∏ych.

 Standardowe drzwi sà stalowe, 2 metrowej wysokoÊci, 

wyposa˝one w samozamykacz. Na najwy˝szym przys-

tanku alternatywnie oferowane sà drzwi po∏ówkowe tzw. 

pó∏front o wysokoÊci 1,1 metra. 

 Oprócz standardowych drzwi z typowà wàskà 

szybà windowà w ofercie Cibes Lift znajdujà si´ drzwi 

alumi niowe i stalowe z kilkoma rodzajami przeszklenia 

wy konanego z hartowanego, laminowanego szk∏a oraz 

drzwi ognioodporne (szwedzki certyfikat).

Niewielkie ingerencje budowlane 
w trakcie instalacji 
Instalacja dêwigu Cibes A 5000 nie wymaga powa˝nych 

ingerencji w struktur´ budynku. Jedyny wymóg to 

dost´pna powierzchnia 1,4 x 1,6 metra i takie same 

otwory w stropie w przypadku kiedy szyb przechodzi 

przez strop.

 Cibes A 5000 montuje si´ w 50 mm zag∏´bieniu 

uzyskujàc w ten sposób ten sam poziom mi´dzy plat-

formà i pod∏ogà dolnego przystanku. Zag∏´bienie nie jest 

konieczne. Standardowa rampa najazdowa z gumowà 

wyk∏adzinà lub rampa pokrywana na miejscu mate ria-

∏em dostosowanym do otoczenia niweluje ewentualnà 

ró˝nic´ poziomów.

Monta˝ Cibes A 5000 nie 
powoduje dodatkowych 
pionowych napr´˝eƒ w 
przylegajàcych do szybu 
Êcianach i schodach.

Cibes A 5000 mo˝na mon-
towaç w 50 mm zag∏´bieniu 
lub z wyrównujàcà poziomy 
rampà najazdowà.



Podnosi równie˝... atrakcyjnoÊç 
otoczenia

Szklany lub metalowy szyb
Prywatne domy, lokale u˝ytecznoÊci publicznej, centra 

handlowe to najbardziej typowe miejsca, w których 

plat forma Cibes spe∏nia oczekiwania u˝ytkowników, 

zarówno pod wzgl´dem funkcjonalnoÊci jak i formy.

 Tam gdzie o wyborze decyduje funkcjonalnoÊç oraz 

oszcz´dnoÊç kosztów oferujemy nasze standardowe 

dêwigi z szybem wykonanym z lakierowanych paneli 

metalowych.

 Tam, gdzie poza funkcjonalnoÊcià oczekuje si´ 

nowoczesnego design oferujemy ca∏à gam´ rozwiàzaƒ. 

Jednym z nich jest panoramiczny dêwig z aluminio-

wymi przeszklonymi drzwiami. Ca∏e przeszklenie 

wykonane jest z bezpiecznego, hartowanego i lamino-

wanego szk∏a. Platformy Cibes harmonizuje z ka˝dym 

wn´trzem tak˝e tam gdzie wymagania estetyczne sà 

szczególnie wysokie. A 5000 produkowany jest w wielu 

wariantach wykoƒczenia zewn´trznego. W prospekcie 

prezentujemy kilka przyk∏adów.

FunkcjonalnoÊç wkomponowana 
w estetycznà form´
Standardowy szyb dêwigu platformowego Cibes A 5000

wykonany jest z paneli blaszanych w kolorze z∏amanej 

bieli RAL 9016. Fronty drzwiowe klejone sà z blach 

powlekanych w procesie walcowania identycznà farbà. 

Dzi´ki klejeniu powierzchnia jest idealnie g∏adka, bez 

Êladów zgrzewania punktowego.  

 Platforma Cibes mo˝e równie˝ mieç szyb wykonany 

z aluminium lub/i przeszklony szk∏em bezpiecznym 

(hartowane, laminowane). Tak˝e fronty drzwiowe (tzn. 

drzwi z obudowà) mogà byç aluminiowe oraz prze-

szk lone w kilku wariantach.

 Ka˝da opcja wykonania drzwi i szybu, zarówno alu-

mi niowa jak i stalowa mo˝e byç lakierowana proszkowo 

na dowolny kolor z palety RAL.

 Pionowa Êciana platformy z panelem sterujàcym 

standardowo polakierowana jest na kolor be˝ RAL 1013 

lub alternatywnie na kolor aluminium RAL 9006. 

 FunkcjonalnoÊç i bezpieczeƒstwo, estetyka i nowo-

c zesny design to cechy i atuty dêwigu plat formowego 

Cibes A 5000. 

Ró˝ne warianty drzwi przystankowych u∏atwiajà dostosowanie 
naszych d˝wigów do ka˝dego otoczenia.
Wszystkie kraw´dzie L-ukszta∏towanej platformy 
wyposa˝ona sà w listwy przciwzakleszczeniowe zwi´kszajàce 
bezpieczeƒstwo u˝ytkowników. 



Dêwigi palatformowe wsz´dzie na Êwiecie
Dêwigi platformowe od lat sà naszà specjalnoÊcià. 

Produ kujemy je zarówno z myÊlà o obiektach u˝ytecz-

noÊci publicznej czy komercyjnej, tam gdzie sà szczegól nie 

wysokie wymagania niezawodnoÊci, komfortu i estetycz-

nego dopasowania do otoczenia jak i z myÊlà o budynkach 

mieszkalnych gdzie proste i tanie wersje dêwigów plat-

formowych dajà szans´ osobom niepe∏nosp raw nym 

na samodzielne ˝ycie. Nasze dêwigi na ca∏ym Êwiecie 

u∏atwiajà komunikacje tysiàcom ludzi w drodze do pracy, 

lekarza, domu, w gara˝ach, na zakupach, w podró˝y na 

stacjach metra i kolei. We wszystkich tych i setkach innych 

miejsc dêwigi Cibes codziennie prze c hod zà egzamin 

niezawodnoÊci. Zdajà go bez problemu z roku na rok.

Dêwigi palatformowe wÊród elity
Dêwig platformowy Cibes skonstruowano z myÊlà o 

po∏àczeniu funkcjonalnoÊci z maksymalnym poziomem 

bezpieczeƒstwa. Posiada on dopuszczenie typu i certy fikat 

Unii Europejskiej wydane przez DNV wiodàce towar-

zystwo klasyfikujàce. Spe∏niania równie˝ wszystkie 

wymogi bezpieczeƒstwa wg przepisów i zaleceƒ EU 

Maskindirektiv 98/377EG. 

  Architekci cenià Cibes A 5000 za design, wyglàd 

i mo˝liwoÊci architektoniczne. Firmy budowlane za 

nieskomplikowane przystosowanie budynku do monta˝u 

i nieskomplikowanà instalacj´. U˝ytkownicy za dost´p-

noÊç, bezpieczeƒstwo i komfort. W∏aÊciciele obiektów za 

niezawodnoÊç i tanià eksploatacj´.

Najwa˝niejsze zalety Cibes A 5000:

� � Nie wymaga szybu

� � Nie wymaga oddzielnego pomieszczenia 
  maszynowni

� � Nie wymaga podszybia

� � Nie wymaga budowlanych prac adaptacyjnych

� � ¸atwoÊç monta˝u

� � ¸atwoÊç u˝ytkowania

� � Niewielkie koszty monta˝u i eksploatacji

Nasze platformy dêwigowe to genialnie proste 
urzàdzenia u∏atwiajàce ˝ycie osobom niepe∏-
nosprawnym, przy jednoczeÊnie dost´pnych 
cenach. 

Cibes A 5000 jest platformà dêwigowà o nap´dzie Êrubowym, produkowanà z myÊlà 
o usuwaniu barier przed osobami niepe∏nosprawnymi. A 5000 jest wyjàtkowo ∏atwy 
w monta˝u, ∏àczy estetyk´ wykonania i niezawodnoÊç z niskimi kosztami zakupu, 
instalacji i eksploatacji.
 Cibes Lift b´dàc wiodàcym producentem platform dêwigowych o nap´dzie 
Êrubowym nadal przeznacza znaczne Êrodki na umacnianie i powi´kszanie tech-
nicznej i handlowej przewagi.

Cibes A 5000 o krok przed innymi 



Cibes Lift AB    
Box 6, S-811 02 Järbo, SZWECJA   
Tel.: +46 290 29550. Fax: +46 290 29569  
E-mail: sales@cibeslift.com
http: www.cibeslift.com

Polski sprzedawca : 
Tel.: + 46 8 584 304 27. Fax: + 46 8 584 304 10
E-mila: kc@cibeslift.com 

Cz∏onek EPSA 
(European Platform 
and Stairlift 
Association) 

 
 Dane techniczne:
 Udêwig 400 kg 

 Pr´dkoÊç 9 m/min (0,15 m/s)

 WysokoÊç podnoszenia do 9 m (maksymalnie 6 przystanków)

 Wymiary platformy 1500 x 1000 (g∏´bokoÊç x szerokoÊç) 
  wariant standardowy
  1500 x 1100 (g∏´bokoÊç x szerokoÊç) opcja

 Wymiary zewn´trzne 1600 x1400 (g∏´bokoÊç x szerokoÊç)

 Usytuowanie drzwi na jednej Êcianie, przejazdowo na 
  Êcianach przeciwleg∏ych i prostopad∏ych 

 Drzwi uchylne, pe∏nej wysokoÊci lub po∏ówkowe 
  (tylko górny przystanek)

 Wymiar drzwi 2000 x 900 mm, 

  1100 x 900 mm (tylko górny przystanek)

 Zasilanie 380 V, 3 fazy, 50/60 Hz, 
  zabezpieczenie 16 A, zw∏oczne. 
  Mi´kki start i hamowanie jako opcja 
  (220 V 1-fazowy falownik 
  lub 380 V 3-fazowy falownik)

 Moc silnika 2,2 kW

 Opcje
 Szyb i drzwi przeszklone, aluminiowe drzwi, automatyczne 
 otwieracze drzwi, zamkni´cie przed osobami niepowo∏anymi (kilka   
 wariantów), telefon, sterowanie pilotem, uchylne siedzenie, kaseta   
 wezwaƒ uruchamiana ramieniem przez osob´ na wózku.

Cibes Lift AB

Cibes Lift AB jest wiodàcym europejskim producentem 

dêwigów platformowych o nap´dzie Êrubowym. Dêwigi 

platformowe produkcji Cibes posiadajà Êwiadectwo badanie 

typu i certyfikat wg wymagaƒ Unii Europejskiej zawartych 

w przepisach Maskindirektiv 98/37/EG.

 Produkujemy dêwigi platformowe od po∏owy lat 80, 

naszà siedzibà jest nowoczesna racjonalnie zaprojektowana 

fabryka w Järbo ko∏o Sandviken. 

 Wi´ksza cz´Êç naszej produkcji poprzez naszych dystry-

buto rów trafia na najwi´ksze rynki europejskie.

1558 mm

2200 mm

1360 mm


