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GMV SWEDEN AB Forsdalavägen 1, Box 19, 342 32 Alvesta
T. 0472-456 00 • Mail: info@gmv.se

VAD VILL DU HISSA?
GMV har bred och lång erfarenhet av hissar och komponenter för hydraulhissar och linhissar. 
Oavsett om din fastighet behöver en personhiss, lasthiss eller bilhiss har 
vi en säker, pålitlig lösning. Läs mer på www.gmv.se 

GMV Sweden ingår i en global koncern som sedan  

1958 levererat mer än 800 000 hissar runt om i världen.

HÖG EXPERTIS OCH  
PERSONLIG SERVICE – DET ÄR SCT
Välkommen till Swedish Convyeing Technology Hiss AB eller, kort och gott, SCT Hiss.

Vi är experter på underhållsservice, reparationer, ombyggnader, moderniseringar och nyinstallationer 
av befintliga och nya hissar. Som experter på hissar levererar vi både standard- och skräddarsydda 
lösningar. För att göra det krävs både en bred teknisk kompetens och en lyhördhet gentemot kund. 
Därför värdesätter vi en personligare service som bygger på dialog.

Genom att förstå era behov, hur ni använder er av hissarna idag och hur ni vill använda dem i framtiden, 
kan vi i slutändan komma med förslag på den mest kostnadseffektiva lösningen samtidigt som vi håller 
oss flexibla efter förutsättningar. Det innebär att vi kan både driftsäkra gamla hissar och byta ut den 
elektronik som är föråldrad och inte fungerar längre, eller utforma och installera helt nya hissar baserat på 
modern teknik.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er till en mer driftsäker och energisnål tillvaro.

EN BRED PORTFÖLJ AV VARUMÄRKEN

En viktig aspekt i vår breda repertoar av standardiserade och 
skräddarsydda hisslösningar är att vi arbetar med en rad olika 
varumärken. På så vis kan vi flexibelt leverera en slutprodukt 
helt efter era förutsättningar och önskemål, och som vid 
behov enkelt kan repareras eller bytas ut.



NOGGRANNA SERVICEAVTAL  
FÖR ER TRYGGHET
Vår serviceavdelning utgör kärnan av STC:s verksamhet. Vi servar mer än 1 000 hissar regelbundet. 
Genom vårt digitala serviceprotokoll har vi alltid kontroll på när era hissar skall servas och besiktigas. Efter 
att våra montörer varit ute hos er får ni omedelbart bekräftelsemail som noggrant specificerar de åtgärder 
som genomförts.

För att förlänga livslängd och driftsäkerhet är förebyggande underhåll av hissen avgörande. Vårt 
skräddarsydda it-system övervakar serviceintervaller och historik. Detta system i kombination med vår 
samlade erfarenhet och kunniga personal gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiv service av hissar av 
alla förekommande fabrikat. Vi erbjuder serviceintervaller anpassade efter hissens behov med eventuella 
åtgärdsförslag och uppföljningsstatistik.

Vi jobbar alltid långsiktigt tillsammans med er för att minimera kostnader och driftstopp. Tack vare vårt 
internationella nätverk av leverantörer kan vi också hålla nere reservdelskostnaderna.

”Vi är experter på underhållsservice, 
reparationer, ombyggnader, 

moderniseringar och nyinstallationer av 
befintliga och nya hissar.”

www.pdahl.se info@pdahl.se

Egen tillverkning med svensk support

Uppfyller EN81-20, EN81-50, EN81-72 och EN81-73

Svenskutvecklat öppet hissystem

30 år i branschen med över 30.000 styrsystem i drift
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ETG Elevator Trading GmbH – manufacturer of elevator components 

• Doors of series Marathon and cabins with high quality as standard and 
attractive price-performance ratio with nearly 30 years experience in 
elevator business

• Own brand of door drive units with newest drive technology (CAN-Bus, 
gearless + brushless motor)

• Different modernisation products like door drive conversion kits with LDO 
AC 4.0 + 4.5, retrofit of cabin ceiling with LED flat lights, mechanic mod kit 
(replacement of landing door mechanic), cabin railing on the roof

• Also possible to get complete elevators with a reliable partner in delivery 
of cabin frames, elevator drives, shaft equipment etc. and with proven 
products of ETG (doors + cabins)

• Different equipment variants and flexible sizes and materials, anti vandal-
ism doors, fire resistant doors acc. EN81-58 E120 and EI60, doors in IP54 
and sill heating for outdoor area, doors for industrial use

• Trade with Dynatech safety components incl. newest electromechanical 
safety gear

ELEVATOR
T R A D I N G

G e r m a n  m a n u f a c t u r e r

Kömmlitzer Straße 5
D-04519 Rackwitz 
+49 (0) 34294 17 97 - 00
info@elevator-trading.de
www.elevator-trading.de/en

MILJÖMÄSSIGA MODERNISERINGAR
När vi utför våra miljömässiga moderniseringar på befintliga och nya hissar har vi fokus på ekonomi och 
miljö. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att identifiera och byta ut enbart det som behöver förbättras. 
På så vis får ni en modernare och säker hiss till lägre kostnad och med mindre miljöpåverkan.

STC:S KUNDANPASSADE LÖSNINGAR
Om ni är ute efter en behovsanpassad, driftsäker och energieffektiv hisslösning till er fastighet visar 
vi er gladeligen vårt eget sortiment. STC:s egna hissar kan anpassas helt efter era behov, ger mer 
korgyta för givet schakt, stannar inte vid elavbrott och återanvänder bromsenergi i effektiva batterier, 
energi som annars hade gått till spillo. Det går även att koppla solceller till anläggningen för ytterligare 
energibesparingar. Vi övervakar systemet och håller reda på service och besiktningar.

”Vi vill göra våra hissar så energisnåla som 
möjligt. Genom våra konstruktioner kan 

vi både koppla solceller till anläggningen 
och återanvända bromsenergi.”



Din 
hissmaskinsleverantör

ÖPPNA SYSTEM – 
KUNDFÖRDELAKTIGA  
OCH LÄTTILLGÄNGLIGA
Alla våra hissinstallationer bygger på och levereras efter ett öppet system, eller ett öppet gränssnitt. Detta 
ger er en rad fördelar. För det första blir ni inte låsta till någon servicepartner. Det innebär att all teknisk 
dokumentation är tillgänglig för alla branschaktörer, men vi hoppas så klart att ni är så nöjda med oss att 
det är SCT ni väljer att sluta serviceavtal med i slutändan.

Det krävs heller inga specialverktyg för felsök eller underhåll, vilket underlättar vid byte av servicepartner 
samtidigt som reservdelar blir både billigare och mer lättillgängliga.

Framtida moderniseringar blir till sist också enklare då hissens olika system är separata.

www.ahmans.se

Snyggare hissar
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SWEDISH  
CONVEYING  
TECHNOLOGY

FRUTJÄRNSVÄGEN 17
771 41 LUDVIKA

010-150 10 00
INFO@SCTHISS.SE
WWW.SCTHISS.SE

TECKNAR NI SERVICEAVTAL  
MED OSS FÅR NI DYGNET RUNT-JOUR 

020-18 18 68

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ SOCIALA MEDIER!


