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PLL = Platform length
SL = Shaft length
PLW = Platform width
SW = Shaft width
SH = Total shaft height
DFW = Overall door frame width
DFH = Overall door frame height
DH = Door opening height
DW = Door opening width

Få dina BIM filer från Aritco Lift-
Guide, hisskonfigurator, i Revit el-
ler IFC4 format.

Återigen kan vi presentera en ny, för världen, innovation. Vi har 
skapat ett verktyg för enkel generering av projektspecifika BIM-
filer.

Syftet är att möjliggöra planering och placering, av en Aritco 
plattformshiss, i en byggnad genom att skapa 3D-modeller av 
projektspecifika hissar på ett mycket enkelt sätt.

BIM-filerna kommer att finnas tillgängliga via Aritco LiftGuide 
på Aritcos hemsida.

Efter din hisskonfigurationen i LiftGuide, där en första grafisk 
bild av hissen skapas, har du möjlighet att ladda ned BIM-filer 
som representerar den faktiska konfigurationen.

Filerna kommer att finnas tillgängliga i Revit-format samt det 
allmänna IFC4-formatet.

Aritco 
LiftGuide 
BIM FIL

BIM FIL
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För att skapa en BIM-fil för en projektspecifik hiss startar du i Aritco 
LiftGuide liftguide.aritco.com.

När grundläggande parametrar som hissens höjd, antal stopp, dörr place-
ringar och andra är ifyllda klickar du på knappen "Generera BIM-filer".

Detta öppnar ett nytt formulär där ytterligare, ännu mer specifika pa-
rametrar kan ställas in. Parametrar som placering av elskåp, dörrtyper, 
dörrstorlek och hissens fästpunkter etc.

Så snart du är klar med de projektspecifika urvalen kan du scrolla ner 
i formuläret och välj vilka filtyper du vill ladda ner samt ytterligare val 
relaterade till BIM-filformatet.

Vi tillhandahåller två huvudsakliga BIM-filformat, ett är RFA-formatet, 
vilket är det ursprungliga Revit-formatet. Revit är det marknadsledande 
CAD-verktyget som används alla över världen. Du kan också välja 
IFC4-format, som är en generisk BIM-format som kan läsas av alla CAD-
program. 

Filerna kommer att skickas till dig i ett e-postmeddelande, du hittar län-
kar för att få faktiska BIM-filer i de format du har valt och det kommer 
också att finnas en länk för att återgå till konfigurationen som gjorts i 
LiftGuide. Detta är naturligtvis nödvändigt om du vill göra ändringar i 
din konfiguration och ladda ner en ny fil med de uppdaterade parame-
trarna. 

För att få en illustration av 3D-modellerna har vi lagt till möjligheten att 
få en pdf-fil som visar den projektspecifika hissen i en 3D-vy. PDF-filen 
kan vara väljs när du begär generering av BIM -filen.

Om du nu har tillgång till en professionell CAD-programvara kan du im-
portera Aritco BIM-fil för din projektspecifika hiss och börja arbeta med 
den i din design- eller byggprojekt.

HUR MAN SKAPAR en BIM-FIL


