Vi utvecklar,
producerar,
levererar och
monterar våra
egna varuhissar
över hela landet.

TMC1000

Vår standard varuhiss
Detta är vår standardmodell beräknat för en
europall och 1000kg lyftkapacitet. Hissen har
ett utvändigt mått på, bredd 1300 och djup på
1500. Höjden är självklart valfri.
Hissens invändiga mått är 1000x1400x1850
(B/D/H). Detta ger gott om plats för in och
utlastning av pallen. Kan också tillverkas efter
mått.
TMC1000 har elektrisk drift med motor och
växel i toppen av hissen, den drivs av dubbla
kedjor för stabila och trygga lyft. Som alla av
våra hissar är den konstruerad för att monteras
på plats hos er.
Våra hissar är standardiserade och norskproducerade, vilket innebär att vi har standarddelar
på lager och anpassade delar lätttillgängligt.
Vi designar och konstruerar våra varuhissarna
själva. Det ger oss full kontroll och kompetens
på hissarna vi levererar. Det ger dig också trygghet och försäkring att hissen vi levererar till dig
är 100 procent.

• Lyftkapacitet: 1000 kg
• Självbärande konstruktion
• 100% demonterbar
• Hissmaskin i topp
• Korgstorlek Bredd/Djup/Höjd:
1000x1400x1850mm
• Höger/vänsterhängd dörr valfritt
• Pulverlackerad för bästa skydd
• Valfritt färgval
• Producerad i Skandinavien

1500

LYFTHÖJD

CA. 2450

1300

MED FÖRSÄNKNING I GOLV
DJUP 100MM

MED LASTRAMP
UPPKÖRNINGSRAMP 100MM

UTV. HISS 1500

INV. KORG 1400

UTV. HISS 1300

INV. KORG 1000

TMC1000D

Dubbel hiss för de stora varorna
Detta är vår dubbelhiss beräknad för två europallar och 1000kg lyftkapacitet (kan också
levereras för tyngre lyft). Hissen har en utvändig
bredd på 2430 och djup på 1500. Höjden är
självklart valfri.
Hissens invändiga mått är 2110x1400x1850
(B/D/H). Detta ger god plats till in och utlastning
av pallarna. Kan också tillverkas efter önskemål.
TMC1000D har elektrisk drift med motor och
växel i toppen av hissen, drivs av dubbla kedjor
för trygga och stabila lyft. Alla våra hissar är
sammanskruvade och kommer i delar som är
lätta att bära. Hissarna kan demonteras vid
behov för flyttning.
Hissarna kommer i önskad valfri färg. Välj en
färg som passar till er firmaprofil eller till rummet där den skall placeras.

• Lyftkapacitet: 1000 kg
• Självbärande konstruktion
• 100% demonterbar
• Hissmaskin i topp
• Korgstorlek Bredd/Djup/Höjd:
2100x1400x1850mm
• Höger/vänsterhängd dörr valfritt
• Pulverlackerad för bästa skydd
• Valfritt färgval
• Producerad i Skandinavien

1500

2430

“Vi är väldigt nöjda!
CA. 2500

Flexibiliteten och anpassningen
av hissen i existerande schakt
var perfekt!”

LYFTHÖJD

- Trond (Magnum no AS)

MED FÖRSÄNKNING I GOLV
DJUP 120MM

MED LASTRAMP
UPPKÖRNINGSHÖJD 120MM

UTV. HISS 1500

INV. KORG 1400

UTV. HISS 2430

INV. KORG 2110

TMC250M

Varuhissen för de lite mindre uppgifterna
Detta är en mindre hiss med en kapacitet på 250
kg, och hissen blir levererad med 2 st justerbara hyllor. Inlastningen av varorna kan vara i
”bänkhöjd” både uppe och nere.
TMC250M har ingen standard bredd eller djup.
Det är för att en hiss av detta slag har många bruksområden, från mathiss i privathem,
anpassad köksinredning, till provianthiss i hotell,
skepp, etc.
TMC250M har elektronisk drift med motor och
växel i botten eller toppen av hissen. Alla våra
hissar är monterade och kommer i delar som är
lätta att bära. Hissarna kan också nedmonteras
vid behov vid tillexempel flyttning.
Hissen kan tillexempel levereras i rostfritt
borstat stål där renlighet är ett krav.
Om du önskar lite andra mått på hissen, är det
inga problem. Vi ändrar på måtten i 3D-modellen
och sänder de nya delarna till produktion.

• Lyftkapacitet: 250 kg
• Självbärande konstruktion
• 100% demonterbar
• Hissmaskin i botten eller topp
• Korgstorlek Bredd/Djup/Höjd:
1000x1400x1850mm
• Höger/vänsterhängd dörr valfritt
• Pulverlackerad för bästa skydd
• Valfritt färgval
• Producerad i Skandinavien

Lite om oss

Temco är en producent av varuhissar i Norge. Temco har
arbetat med utveckling och konstruktion sedan 1990. Vi
är fokuserade av kvalitet, enkla och smarta lösningar när
det är gäller framställning av nya produkter.

Tunnplåtbearbetning
Temco har mer än 20 års erfarenhet inom tunnplåtkonstruktion, och har goda lokala leverantörer.
Beroende på vår långa, goda erfarenhet av tunnplåt är
detta grunden för våra konstruktioner. Våra hissar är
snabba att producera och montera. Våra hissar blir pulverlackerade, något som ger produkterna gott skydd och
ett fint utseende. Färgvalen är självklart upp till dig.

Temco Varuhissar
Skredderveien 12
1617 Fredrikstad

950 60 820
temco@temco.se
www.temco.se

Engineering
Temco har löpande uppdateringar och företar tester av
alla funktioner för optimal driftsäkerhet och kvalitet.
Vid nya produkter företar vi beräkningar av hela konstruktionen, framställer delar för prototyp och testar
gällande kriterier.
Detta ger oss en trygghet som gör att vi kan leverera
hissa som är enligt till de kraven som gäller.

