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ÄLYKKÄÄT 
HISSIRATKAISUT 
Juha Kiviranta, Amslift Oy 

Kiinteistömessut 2.10.2019 



Use this slide only 

as an agenda slide 

• Oikeustieteen maisteri, varatuomari 

• Suomen Hissiyhdistyksen (SUHY) hallituksen puheenjohtaja 

• Amslift Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 

• Cibes Hissit Oy:n toimitusjohtaja 

• Cibes Lift Groupin EMM-johtoryhmän jäsen 

 

 

Juha Kiviranta, hissipoika 



Use this slide only 

as an agenda slide 

• Perustettu 1947 (= yli 70 vuotta sitten) 

• Pääkonttori ja tehdas Gävlessä 

• Maailman johtava kevythissien valmistaja 

• Liikevahto yli 100 miljoonaa 

• Toimintaa yli 50 maassa 

 

 

 

 

 

 

 

Cibes Lift Group, Ruotsi 



Use this slide only 

as an agenda slide 

• Perustettu 1997  

• Vuoteen 2005 toimi nimellä Amsler-Hissi Oy 

• Liittyi Cibes Lift Groupiin 2018 

• Erikoistunut toimittamaan hissejä olemassa oleviin taloihin 

• ”Hissiräätäli”, johtava erikoishissien toimittaja 

• Suomen suurin hydraulihissien toimittaja 

• Johtava autohissien toimittaja 

• Myös konehuoneettomat hissit 

 

 

 

Amslift Oy, Turku 



Use this slide only 

as an agenda slide 

• Perustettu 1996 

• Vuoteen 2018 saakka toimi nimellä Hissipörssi Oy 

• Liittyi Cibes Lift Groupiin 2013 

• Suomen johtava kevythissien toimittaja 

• Yhdessä Amslift Oy:n kanssa 
• Liikevaihto noin 10 miljoonaa 

• Suomen kattavin hissiratkaisuvalikoima 

• Kevythissit: tuolihissit, lavahissit, pystyhissit 

• Hydraulihissit: hissittömiin taloihin räätälöitävät pienet erikoishissit - suuret tavara- ja autohissit 

• Konehuoneettomat hissit: jopa 1,6 m/s kulkevat hissit uudisrakennuksiin 

 

 

 

Cibes Hissit Oy, Hyvinkää 



Always use  

capital letters  

in the header 
CIBES-KEVYTHISSIT 
Energiatehokkuus: kevyt rakenne, 
vuotuinen sähkönkulutus = 5 saunomista 

Materiaalit: 95 % kierrätettäviä 

Lähituotantoa: Made in Gävle 



Always use  

capital letters  

in the header 
CIBES-KEVYTHISSIT 
 

SSVL = Space Saving Vertical Lift 

ei tarvetta suurille rakennustöille kuilun 
ala- eikä yläpäässä 



Always use  

capital letters  

in the header 
CIBES-KEVYTHISSIT 
 

ECOSILENT 



Always use  

capital letters  

in the header 
AMSLIFT-HYDRAULIHISSIT 

Räätälöinti = Taloon kuin taloon mitoiltaan 
ja tyyliltään sopiva hissi  ihmiset voivat 
jatkaa asumista omassa kodissaan  
vähemmän painetta uudisrakentamiseen 



Always use  

capital letters  

in the header 
AMSLIFT-HYDRAULIHISSIT 

Pyhä yksinkertaisuus 

Vähemmän liikkuvia ja kuluvia osia + avoin 
tekniikka ja modulaarinen rakenne  
pidempi elinkaari 



Always use  

capital letters  

in the header 
AMSLIFT-HYDRAULIHISSIT 

 

Koneisto ei ole hissikuilussa vaan 
erillisessä kaapissa, joka voidaan viedä 
jopa 10 metrin päähän hissistä 



Always use  

capital letters  

in the header 
AMSLIFT-HYDRAULIHISSIT 

 

Ei vastapainoa, ei taajuusmuuttajaa          
= asuintalokäyttöön optimaalinen 
energiatehokkuus (alle 800 kWh/vuosi) 



Always use  

capital letters  

in the header 
AMSLIFT-AUTOHISSIT 

Mahdollistavat lisärakentamisen 
keskustaan ja olemassa oleviin lähiöihin 



Always use  

capital letters  

in the header 
YHDESSÄ 

Poistamme kaikki esteet 



Don’t alter this  

slide in any way 


