liftforce
DE VEILIGE EN BETROUWBARE ROLSTOELLIFT

rolstoellift
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Even voorstellen..

Het product

Lift Force BV is een allround leverancier in de lifttechniek, waarbij het hele traject van ontwerp, installatie en onderhoud door
betrokken en enthousiaste mensen wordt begeleid. Bij ons staat
inventiviteit en meedenken hoog in het vaandel.

In deze brochure vindt u de mindervalide lift, een uitgekiende lift
welke in elke situatie eenvoudig te plaatsen is. De veiligheid en
bedrijfzekerheid van deze lift is groot, met name voor de buiten
situatie. Door de hefhoogte tot 3000 mm is deze mindervalide lift
flexibel inzetbaar. Met toepassing van de diverse opties kunnen
wij uw persoonlijke wensen perfect vervullen.

Lift Force biedt een gevarieerde keuze van veilige en kwalitatieve
schaarliften, goederenliften, platformliften en mindervalide liften
die zeker aan uw wensen zullen voldoen. Bij het liften van personen en/of goederen zijn er veel verschillende situaties, eisen en
wensen waar rekening mee gehouden dient te worden. De juiste
lift keuze is dan ook van groot belang om er langdurig profijt van
te kunnen hebben. Onze jaren lange ervaring op het gebied van
lifttechniek delen wij graag met u in de vorm van een gedegen
advies.
Ook voor de installatie, service en het onderhoud van de liften
bent u bij ons aan het goede adres en geldt dat wij alleen gemotiveerd en gekwalificeerd personeel inzetten. Dit komt ten goede
van de continuïteit en de levensduur van de liften. Laat ons uw
verwachtingen waar maken.
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Service
Lift Force BV heeft een uitgebreid productenpakket variërend van
schaarheftafels tot goederen- en personenliften. Om een lange levensduur en gebruiksgemak van deze liften te garanderen, is onderhoud van essentieel belang. Onze servicedienst is zich daar terdege van bewust en onze goed geschoolde monteurs met volledig
uitgeruste servicebussen kunnen vakkundig (preventief) onderhoud
plegen.
Door een regelmatig onderhoud aan uw lift wordt de kans op storingen verkleind, is de lift veiliger in gebruik en zijn de onderhoudskosten op de lange termijn veel lager. Onze servicedienst staat tot
uw beschikking.

Onderhoud
Wij bieden verschillende servicecontracten aan. Dit is afhankelijk
van de installatie, omgevingsfactoren, gebruiksfrequentie enz. Wij
kunnen u hierbij uiteraard goed adviseren. Onze serviceafdeling zal
zorg dragen voor een vakkundige aanpak. Vergeet niet dat u als
eigenaar van de installatie verantwoordelijk bent voor een goed onderhoud. Wij pretenderen dat dit bij Lift Force BV in goede handen is.

Garantie
Lift Force BV garandeert nieuwe lift installaties gedurende de tijd
van 12 maanden na oplevering. D.w.z. dat alle onderdelen, waaraan
gedurende die termijn, door ondeugdelijke constructie, enig gebrek
mocht ontstaan, kosteloos hersteld zullen worden, of wel door derden vervangen zullen worden. Onze leverings- en verkoopvoorwaarden sturen wij op verzoek kosteloos op.
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Liftboy
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rolstoel liften
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• Hefhoogte		
• Bouwhoogte		
• Capaciteit		

Hydro plateaulift

• Hefhoogte		
• Put diepte 		
• Capaciteit		
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: 830 mm
: 120 mm
: 300 kg

: 1200 mm
: min. 170 mm
: 300 kg

• Hefhoogte		
• Bouwhoogte		
• Capaciteit		

: 500 (875) mm
: 150 mm
: 300 kg

LR800 / LR900

• Hefhoogte		
• Bouwhoogte		
• Capaciteit		

: 1000 mm
: 73 mm
: 300 kg

• Hefhoogte		
• Bouwhoogte		
• Capaciteit		

: 875 mm
: 150 mm
: 300 kg

Rolstoellift type Liftboy
De mindervalide lift van LiftForce is een goed alternatief voor
lange opritten en trapliften. Zowel economische als functioneel
gezien. Door de rolstoellift worden mindervalide mensen en mensen die slecht ter been zijn weer mobiel en kunnen makkelijk de
buiten wereld betreden.
Wij bieden een ruime keus aan op het gebied van toegangkelijkheid waardoor het leven makelijker wordt gemaakt voor zowel de
gebruiker als voor de eventuele verzorgers.
Het ontwerp en het materialen gebruik staat toe dat deze lift in
elke bestaande situatie is toe te passen, of dat nu een binnen- of
een buiten situatie betreft, of voor een woning of een publiek toegangkelijke omgeving is.

Eerste klas functionaliteit en veiligheid
De rolstoelliften voldoen volledig aan de hedendaagse veiligheidsmaatregelen, daarom is die standaard uitgevoerd met een noodstop, nooddaal mechnisme en een knellijst rond het platform.
Verder is de lift uitgevoerd met sleutel contact om ongeoorloofd
gebruik te voorkomen. De toegangen kunnen worden voorzien
van draaideuren welke evenals de aangedreven laadkleppen dienen als afrijbeveiliging. De toegepaste materialen zijn bestemd om alle weer condities te weerstaan, ook hoge of juist lage temperaturen.

Bedieningstableaus
Bedieningstableaus worden op beide niveaus en op het platform voorzien zodat
de lift op elk niveau op te roepen is. Elk bedieningstableau is ook voorzien van
een noodstop. De tableaus zijn van industriële kwaliteit en kunnen dus tegen een
stootje.
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MAAS
LIFTTECHNIEK
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Eenvoudige installatie
De constructie van de Liftboy maakt het eenvoudig
om de mindervalide lift te installeren en onderhouden.
Ook is het afstellen van de eindstand makkelijk, dit
maakt het dan ook weer mogelijk om de lift op een
andere lokatie te plaatsen met een andere hefhoogte.
De korte instalatie tijd vertaald zich natuurlijk ook in
de relatief lage prijsstelling.

Specificaties

Rolstoellift Liftboy
De rolstoellift is ontworpen om rolstoel gebruikers of mensen die slecht ter been
zijn verticaal te verplaatsen over een klein hoogte verschil tot 830 mm. Het
is een klein liftplatform, die vaak wordt toegepast daar waar beperkte ruimte
beschikbaar is. Doordat de oprit electrisch is aangedreven (optioneel) kan de
gebruiker de lift zelfstandig bedienen. Toegangen overhoeks zijn ook mogelijk.
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Max. hefhoogte
: 830 mm
Hefvermogen		
: 300 kg
Bouwhoogte 		
: 120 mm
Eigengewicht		
: 72 kg
Voeding		
: 230 Volt
Platformvloer		
: anti slip
Vouwbalg		
: 4 zijden
Oprit			: automatisch
Kleur			
: RAL 7035 (licht grijs)
Buiten afmeting LxB : 1505x890 mm
Nuttig oppervlak
: 1495x785 mm

Rolstoellift LP5
Net als de LP1 is de rolstoellift LP5 bedoeld om kleine
hoogte verschillen tot maximaal 875 mm te overbruggen. De LP5 is groter en heeft een hogere hefcapaciteit. Deze rolstoellift kan zowel binnen als buiten opgesteld worden. Het is een comfortabele lift omdat hij
geruisloos, stabiel en met een gecontroleerde snelheid
beweegd.

Specificaties
Max. hefhoogte
Hefvermogen		
Bouwhoogte 		
Eigengewicht		
Voeding		
Platformvloer		
knellijst		
Oprit			
Oprit LxB		
Buiten afmeting LxB
Nuttig oppervlak

: 500 (875) mm
: 300 kg
: 150 mm
: 118 kg
: 230 Volt
: anti slip
: 3 zijden
: elektrisch aangedreven
: 790x900 mm
: 1602x1076 mm
: 1602x900 mm

Eigenschappen
In de railing is het bedieningstableau geintegreerd v.v op- neer- en noodstopknop v.v sleutelkontact. Bij stroom uitval bied de ingebouwde batterij backup een uitkomst. Optioneel
is het mogelijk de lift op te roepen met externe bedieningen of infrarood afstandbediening.
De toegang op het hoogste niveau kan met een vergrendelbaar draaihek worden beveiligd.
Alle liften worden gebouwd conform de machine richtlijnen.
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Design
De hoge railing is uitgevoerd met glaspanelen met een
geintegreerd bedieningstableau. Op het hoogste niveau
kan een draaipoort worden geplaatst om valgevaar te
vermijden. De matriaal keuze en afwerking laten zien
dat functionaliteit en design goed samen gaan.

Specificaties
Rolstoellift LP5+
De rolstoellift is dankzij het lage eigengewicht en de gebruikte materialen in
elke omgeving toe te passen, zowel binnen als in een buiten opstelling. Overal
waar een hoogte verschil tot 875 mm overbrugt moet worden zullen rolstoelgebruikers of mensen die slecht ter been zijn deze lift zeer waarderen. Doordat de
oprit electrisch is aangedreven kan de gebruiker de lift zelfstandig bedienen.
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Max. hefhoogte
Hefvermogen		
Bouwhoogte 		
Eigengewicht		
Oprit			
Oprit LxB		
Buiten afmeting LxB
Nuttig oppervlak

: 875 mm
: 300 kg
: 150 mm
: 150 kg
: elektrisch aangedreven
: 790x900 mm
: 1602x1076 mm
: 1602x900 mm

Plateaulift LP10
Als de gebruik frequentie laag is en de lift bij voorkeur mooi is weggewerkt in de vloer dan is de Hydro
plateaulift voor het overbruggen van een trap een uitkomst. Het hoogte verschil mag maximaal 1200 mm
zijn. De automatische afrij beveiliging maakt railing
overbodig.

Specificaties
Max. hefhoogte
Hefvermogen		
Putdiepte 		
Voeding		
afrij beveiliging		
Bediening		
Buiten afmeting LxB

: 1200 mm
: 300 kg
: vanaf 170 mm
: 230 V
: elektrisch aangedreven
: afstandsbediening
: vanaf 1400x1100 mm
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Hydraulische Mindervalide lift LR 800
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De hydraulische mindervalide lift van LiftForce is een goed
alternatief voor lange opritten en trapliften. Zowel economische als functioneel gezien. De LR serie kan een maximale
hoogte overbruggen van 1000 mm.
Het ontwerp en het materialen gebruik staat toe dat deze lift
in elke bestaande situatie is toe te passen, of dat nu een binnen- of een buiten situatie betreft, of voor een woning of een
publiek toegangkelijke omgeving is.

Eerste klas functionaliteit en veiligheid
De rolstoellift voldoet volledig aan de hedendaagse veiligheidsmaatregelen, daarom is die standaard uitgevoerd met
een noodstop, nooddaal mechnisme en een knellijst onder
de rand vanhet platform. Verder is de lift uitgevoerd met een
elektrisch aangedreven oprit als afrij beveiliging. De toegang
op de bovenste stop wordt voorzien van draaipoort welke
dient als valbeveiliging. Tevens is de lift standaard in een batterij backup en nooddaal voorzien. De toegepaste materialen
zijn bestemd om alle weer condities te weerstaan.

Bedieningstableaus
Bedieningstableaus worden op beide niveaus en op het
platform voorzien zodat de lift op elk niveau op te roepen is. Elk bedieningstableau is ook voorzien van een
noodstop. De tableaus zijn v.v. een tuimel schakelaar,
een luxe uitvoering met verlichting is ook leverbaar.
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LR1100

Afmeting
'W'

1004

1104

1304

Afmeting
'X'

1304

1404

1604

Afmeting
'Y'

800

900

1100

1 452 bruikbare platform lengte

LR900

1940 ( met oprit neerwaards )
1546 ( met oprit omhoog )

LR800

Technische specificaties

1105 draaipoort frame breedte

531

73

platform
onderste
stand

10 00mm Max

119 9

945

750

20

360

40

1 131

Draaipoort

Opstelling		

: binnen of buiten

Opvoer hoogte		

: tot 1000 mm

Capaciteit		

: 300 kg

Snelheid		

: 20 mm/sec.

Aandrijving		

: hydraulisch

Oprit			

: elektrisch aangedreven

Power unit		

: ingebouwd

Bruikbare platform

: 1450 x 800/900/1100 mm

Min. schachtbreedte

: 1300 mm

Hoogte wanden		

: 1199 mm

bouwhoogte 		

: 73 mm

Toegangen		

: 180 graden

Bevestiging		

: aan een vlakke vloer

Kleur standaard		

: blauw

Platform		

: antislip

Spanning		

: 230 Volt 50 Hz

batterij back up		

: standaard ingebouwd

Nooddaal		

: vanaf het platform

Norm			

: machinerichtlijn 2006/42/CE

“Y” = nuttige breedte
“W” = breedte buitenkant lift
“X” = geadviseerde minimale
schacht breedte / opening

150 minimale ruimte
tussen lift en wand
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Uitvoering met halfhoog glaspaneel in de railing en volglas in de
draaipoort. De railing zelf is verchroomd en verder is de lift uitgevoerd in kleur en heeft luxe bedieningstableaus.
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Uitvoering met halfhoog glaspaneel in de railing en volglas in de
draaipoort. De lift is in kleur in combinatie met luxe bedienings
tableaus. Overige zaken zijn standaard.

Uitvoering met vol glaspaneel in de railing en volglas in de draaipoort. De lift is in kleur in combinatie met luxe bedienings tableaus.

Uitvoering met halfhoog glaspaneel in de railing en volglas in de
draaipoort. Overige zaken zijn standaard.

Luxe bedieningstableaus zowel
op de lift als de externe drukknoppen

Standaard bedieningstableaus
met een kantelschakelaar
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Lift Force staat voor:

liftforce

veilig

betrouwbaar

precisie

maatwerk

LiftForce BV

Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop
Nederland

T
F

(+31) 0172 499333
(+31) 0172 499444

M
W

info@liftforce.nl
www.liftforce.nl

kwaliteit

service

