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Om oss: 
 
MSW Servicebolag i Löddeköpinge AB grundades 2004 och har  
sedan dess specialiserat sig på  hissar och elinstallationer. I takt 
med företagets expansion så tillhandahåller vi idag alla på         
marknaden förekommande typer av hissar.  
 
MSW Service monterar hissar över stora delar av landet och          
företagets produkter har på senare år efterfrågats även utomlands. 
Vår policy är att kunden ska ha så kort väntetid som möjligt           
tillsammans med en hög kvalitet och god kunskap. 
 
Vi utför även alla typer av elinstallationer; såsom nyproduktion,  
om- och tillbyggnation, underhåll samt reparation av befintliga    
installationer. Våra kunder är allt från privatpersoner till företag, 
kommuner och bostadsrättsföreningar. Antingen lämnas offert på 
uppdragen, eller så går vi på löpande timdebitering. Vill man ha ett 
serviceavtal så går det också utmärkt. Vi tillhandahåller              
service och jourtjänst dygnet runt.  
 
Vi är idag ett expansivt företag som sköter allt från tillverkning,    
installation och service till försäljning och administration.               



MSW CURVE STOLHISS 

 

Teknisk data 

• Maxvikt 120kg(160kg) 

• Stigning  0° to 52°  

• Elanslutning 230V, 10A 

• Drivsystem kuggstång 

Tillval: 

• Elektrisk vridbar stol 

• Elektrisk fotstöd 

• Annan färg på räls 

 

     Färgval 



MSW HORIZON STOLHISS 

 

Teknisk data 

• Maxvikt 140kg 

• Stigning  25° to 62°  

• Elanslutning 230V 

• Drivsystem kuggstång 

Tillval: 

• Elektrisk uppfällbar skena 

• Elektrisk vridbar stol 

• Utomhusbruk 

• Ergonomisk stol 

    Elektrisk uppfällbar skena Färgval 



MSW ULTIMATE STOLHISS 

 

Teknisk data 

• Maxvikt 120kg(160kg) 

• Stigning  0° to 75°  

• Elanslutning 230V 

• Drivsystem kuggstång 

•  

Tillval: 

• Elektrisk vridbar stol 

• Annan färg på räls 

• Avslut på sista steget 

  Färgval  



MSW ECO CURVE STOLHISS  

 

 • Miljövänlig Stolhiss 

• Handbyggd räls 

• Noggranna kontroller för bästa 

kvalitet 

• Ekonomisk 

• Kan installeras på trappor så smala 

som 680mm 

• Fällskena som tillval 

• Flera olika stolar att välja mellan 

 - fråga om tillgänglighet 

• Flera olika färgval på klädseln 

 - fråga om tillgänglighet 

BEGAGNAD HISS, OMBYGGD FÖR ATT PASSA JUST DITT HEM 

Teknisk data 

 

• Maxvikt 120kg 

 

• Stigning  0° to 52°  

 

• Drivsystem kuggstång 



MSW T-80 TRAPPHISS 

 

T-80 Trapp/plattformshiss  är en hiss som passar 

i de flesta trappförhållande, såsom raka med 

rundade hörn eller spiraltrappor. 

 

• Skenan ersätter befintligt trappräcke och kan 

användas som ledstång. 

• Monteras på vägg eller stolpar. 

• Manövrering med handkontroll eller tryck-

knappar på plattformen. 

• Stigning  0° to 60° . 

• Flertal standardfärger. 

• Plattform samt skena är pulverlackerat. 

STANDARDUTRUSTNING 

Drivlina: Kedjedriven motor  

Lyftkapacitet: 300kg 

Lyfthöjd: Efter trappans längd 

Lyfthastighet: 0,15m/s 

Elanslutninmg: 1-fas 230V 10A 

Batteridriven 24V 

Plattform: 800x1000mm/380x840mm 

 Färg: Standard diverse Ral      

Laddstation på varje plan 

 

TILLVAL 

Automatisk långsidesramp 

Nyckelstyrning 

Trådlösa yttre anrop 

Valfri kulör på plattform 

Utomhusutförande 

Plattform i annan  längd och bredd 

Uppfällbar sits 

 

 



MSW RTL 9002 

 

RTL 9002 Trapp/plattformshiss är avsedd för 

persontrafik samt lättare godstrafik. Monteras i 

raka trappor.  Användningsområde för denna är:  

bostäder, skolor, förskolor, kontor, butik m.m. 

 

• Hissen kan i princip skräddarsys efter era  

behov och önskemål. 

• Monteras på vägg eller på stolpar som bultas 

i trappstegen. 

• Låg installationkostnad. 

• Finns både för inom/utomhusbruk. 

• Plattformen kan fås i olika färger. 

STANDARDUTRUSTNING 

Drivlina: Kedjedrift med frekvensstyrning 

Lyftkapacitet: 250/300kg 

Lyfthöjd: Efter trappans längd 

Lyfthastighet: 0,15m/s 

Elanslutninmg: 1-fas 230V 10A 

Plattform: 800x1000mm 

Manöverering: Joystick på plattform knap-

par på yttre manöverlåda 

 Färg: Vit         

TILLVAL 

Vertikalsänkning av plattform 

Automatisk långsidesramp 

Nyckelstyrning 

Trådlösa yttre anrop 

Valfri kulör på plattform 

Utomhusutförande 

IR styrning 

Plattform i annan bredd 

Uppfällbar sits 

 



MSW Låglyft 500 

 

Låglyft 500 är den plattformshiss  som har mark-

nadens lägsta påkörningshöjd, endast 30mm. 

Fungerar lika bra inomhus som utomhus. En sä-

ker lift med automatisk ramp/avrullningsskydd. 

 

• Mycket enkel installation. 

• Låg vikt, endast 52kg. 

• 2 motorer med programmerbara ändläge. 

• Max lyfthöjd 500mm. 

• Går att få med champagnefärgade sidor. 

• Plattform: 800x1250mm 

• Yttermått med nerfälld ramp 1050x1430mm 

STANDARDUTRUSTNING 

Lyftkapacitet: 300kg 

Lyfthöjd: Efter trappans längd 

Lyfthastighet: 0,15m/s 

Elanslutninmg: 1-fas 230V 10A 

Batteridriven 24V 

Plattform: 800x1000mm/380x840mm 

 Färg: Standard diverse Ral      

Laddstation på varje plan 

 

TILLVAL 

Automatisk långsidesramp 

Nyckelstyrning 

Trådlösa yttre anrop 

Valfri kulör på plattform 

Utomhusutförande 

Plattform i annan  längd och bredd 

Uppfällbar sits 

 

 



MSW Service AB Bintjevägen 2, 244 39 Kävlinge  
Tel +46 46 540 50 60 |  
www.mswservice.se 

MSW-Liften 

B-300/400 
MSW-liften är en plattformshiss med en      
oerhört robust konstruktion. Hissen är           
tillverkad i Sverige och är, med tanke på    
både material och konstruktion, utformad       
för att tåla det hårda nordiska klimatet. Den 
driftssäkra MSW-liften är en öppen hiss som 
fungerar lika bra  utomhus som inomhus. Kan 
levereras i galvat eller lackat utförande. 

• Tål alla klimat.  

• Omställbar för ändrade behov. 

• Enkel Installation 

• Låg installationskostnad 

• El-lås som standard 

• Överlast funktion 

• Kan få plattformsstorlek efter behov 

STANDARDUTRUSTNING 
Drivlina: Skruvdrift 
Lyftkapacitet: 300/400 kg 
Lyfthöjd: 0–3,0 m 
Lyfthastighet: 0,06 m/s 
El-anslutning: 3-fas 380/240V 16A 
Plattform: 900 x 1400 mm. Alt. 1100 x 1400mm 
Schakt: 1260 x 1500 mm. Alt. 1460 x 1500mm 
Grop alt. Ramp: 60 mm 
Dörrar: Grind med ellås 

Färg: Svart Ral 9005 med 

varmförzinkade plåtar 

TILLVAL 
Frekvensstyrning: Ja (1-fas 16A) 
Larmtelefon: Ja 
Annan färg: Ja 
Nyckelstyrning: Ja 
Långsidesgrind: Ja 
Varmförzinkad: ja 
Grindautomatik: Ja 
Joystickstyrning: Ja 
Trådlös fjärrkontroll: Ja 
  



MSW PL400/500 

 

Pl 400/500 är avsedd för persontrafik samt 

lättare godstrafik. Användningsområden för 

denna är: bostäder, skolor, förskolor, kontor,   

butik, restaurang, hotell m.m.  

• Standardutförande på schaktet är med 

plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt 

och reptåligt. 

• Hissen kan byggas och skräddarsys efter era 

behov och önskemål. 

• Låg installationkostnad. 

• Motoriserad nödsänkning och körning till 

närmsta nedre plan vid strömavbrott är stan-

dard. 

• Dörraktiverat ljusrelä. 

STANDARDUTRUSTNING 

Drivlina: Skruvdrift med frekvensstyrning 

Lyftkapacitet: 400/500 kg 

Lyfthöjd: 0-13m 

Lyfthastighet: 0,15m/s 

Elanslutninmg: 1-fas 230V 16A 

Plattform: 1100x1400/1500mm 

Schakt: 1400x1500/1600mm 

Grop alt ramp: 50mm 

Dörrar: A3 (helglasad) med ellås,              

stl 900x2000mm 

Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112 

TILLVAL 

Glasat schakt upp till 3 sidor 

Brandklassade dörrar 

Dörrautomatik 

Larmtelefon GSM 

Valfri färg inom dobelskala på schakt 

Nyckelstyrning 

Utomhusutförande 

Annan plattformsstorlek 



MSW PL501 

 

Pl 501 är avsedd för persontrafik samt lättare 

godstrafik. Användningsområden för denna är: 

bostäder, skolor, förskolor, kontor,  butik,         

restaurang, hotell m.m.  

• Standardutförande på schaktet är med 

plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt 

och reptåligt. 

• Hissen kan byggas och skräddarsys efter era 

behov och önskemål. 

• Låg installationkostnad. 

• Hissen kan byggas med glas på samtliga     

sidor av schaktet. 

• Utrymmeseffektivt schakt för trånga          

utrymme 

• Tystare gång än en konventionell skruvhiss 

STANDARDUTRUSTNING 

Drivlina: Remdrift med frekvensstyrning 

Lyftkapacitet: 500 kg 

Lyfthöjd: 0-13m 

Lyfthastighet: 0,15m/s 

Elanslutninmg: 1-fas 230V 16A 

Plattform: 1100x1400/1500mm 

Schakt: 1300x1500/1600mm 

Grop alt ramp: 50mm 

Dörrar: A3 (helglasad) med ellås,              

stl 900x2000mm 

Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112 

TILLVAL 

Glasat schakt upp till 4 sidor 

Brandklassade dörrar 

Dörrautomatik 

Larmtelefon GSM 

Valfri färg inom dobelskala på schakt 

Nyckelstyrning 

Annan plattformsstorlek 

 



MSW GL800/1000 

 

GL800/1000 är avsedd för persontrafik samt 

tyngre godstrafik. Användningsområden för 

denna är: industri, verkstäder, sjukhus, butik, 

restaurang, hotell m.m. 

• Standardutförande på schaktet är med 

plastfoliebeklädd plåt som är både snyggt 

och reptåligt. 

• Hissen kan byggas och skräddarsys efter era 

behov och önskemål. 

• Låg installationkostnad. 

• Motoriserad nödsänkning och körning till 

närmsta nedre plan vid strömavbrott är stan-

dard. 

• Dörraktiverat ljusrelä. 

STANDARDUTRUSTNING 

Drivlina: Skruvdrift med frekvensstyrning 

Lyftkapacitet: 800/1000 kg 

Lyfthöjd: 0-13m 

Lyfthastighet: 0,15m/s 

Elanslutninmg: 3-fas 400V 20A 

Plattform: 1100x1700mm/1200x2100mm 

Schakt: 1500x1800mm/1600x2200mm 

Grop alt ramp: 70mm/100mm 

Dörrar: A1  900x2000mm /1000x2000mm            

med ellås,         

Färg: Dobel vit 1072 alt. grå 1112 

TILLVAL 

Glasat schakt upp till 3 sidor 

Brandklassade dörrar 

Dörrautomatik 

Larmtelefon GSM 

Valfri färg inom dobelskala på schakt 

Nyckelstyrning 

Utomhusutförande 

Annan plattformsstorlek 



MSW Villahiss 

 

Den eleganta villahissen som gör ditt hem    

komplett.  Hissen kan placeras i ett hörn, i  

trapputrymme,  i en garderob eller där den   

passar bäst.  

• Tyst elmotor 

• Låg strömförbrukning 

• Inbyggt drivsystem placeras ovanför korgen 

• Kräver lite utrymme 

• Kan fås i 2 storlekar :                                                  

LC320D 1040x760mm, LC320T 1040x1378mm 

• Sensorer som  känner av föremål både ovan 

och under hissen. 

• En öppning alt. genomgång 

STANDARDUTRUSTNING 

Drivsystem: Lindrift  

Lyftkapacitet: 170kg/250kg 

Lyfthöjd: 0-6m 

Lyfthastighet: 0,1m/s, 0,15m/s 

Elanslutninmg: 230V 10A 

Plattform:               

790x720x1940/773X1237x1940mm 

Schakt:                                                

1040x760/1040x1378mm 

Topphöjd: 2250/2370mm 

Dörrar: 1100mm hög halvdörr/heldörr  

Ramp för rullstol 

Styrsystem: Korgtablå och 2 fjärrkontroller 

Taket på hissen blir golv på övre plan 

Överlasskydd 

Vid strömavbrott kan hissen köras till 

nedre plan med hjälp av en battrienhet 

 





 

MSW Service AB är det lilla företaget med dom  
stora ambitionerna.   

Varje installation som vi gör är ett förtroende  
ifrån Er som kund till oss som installatör.   

Vår kunskap och breda erfarenhet utav alla på  
marknaden förekommande elinstallationer gör  
att vi på en personlig nivå och med dig som kund  
i centrum ser till att dina installationer sker  
tryggt, enkelt och säkert med yrkesstolthet som  
en gemensam nämnare.    

Vi utför service, underhåll, ombyggnation &        
nyproduktion , inget jobb är för stort eller för   
litet för oss.   

  

I största möjliga utsträckning så jobbar vi med  
marknadsledande elgrossister och leverantörer  
som levererar de senaste och bäst beprövade  
produkterna vilket ger en trygghet för dig som  
kund.   

  

För att öka din trygghet ännu mer så har vi en  
jourverksamhet som ligger i beredskap dygnet  
runt årets alla dagar.   

Kontakta oss för ett besök så kollar vi över era  
installationer och återkommer med en kostnads- 
fri offert .   

MSW Servicebolag i Löddeköpinge AB   
Bintjevägen 2,   SE - 244 39   Kävlinge,   Tel: +46 (0)46 5405060,   Fax: +46 46 713438,   
Mail: info@mswservice.se          www.mswservice.se   

  

Vi är din samarbetspartner när  

det gäller Elteknik!!   
Din Personliga                   

El - entreprenör !   

Service   

En installation/anläggning behöver ses  
om för att kunna ha ett säkert och fel- 
fritt fungerande.                                    
Förebyggande underhåll är en viktig och  
självklar del i vår verksamhet och vi har  
därför olika typer av serviceavtal som  
anpassas efter dina och din anläggnings  
behov.   

  

Modernisering   

Ibland behövs en varsam renovering och  
ibland en lätt uppfräschning. Oavsett  
vilket så erbjuder vi vår hjälp, kunskap &  
erfarenhet och samtidigt ökas värdet på  
fastigheten.   

  

Nyproduktion   

Rätt installation på rätt plats är både      
funktionelllt, snyggt & betryggande. Vi  
gör alltid våra installationer grundligt  
och med kundens önskemål i centrum  
vilket gör att vi kan påverka alla detaljer  
i skiss, konstruktion och installation.   




