
Type: Chicago, Kansas, Montana en New York

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm
Rolstoelliften



Roton Lifts Europe levert zowel standaard als maatwerk  

lifttechniek. Wij werken nauw samen met nagenoeg alle belangrijke  

fabrikanten binnen Europa waarbij kwaliteit voorop staat.  

Wij staan voor accurate en snelle levering door ervaring, kennis  

en omdat we de beschikking hebben over een groot netwerk.

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is Roton Lifts Europe 

een gedreven partner. Wij zijn betrokken bij het gehele project van  

aanbesteding, tot de oplevering en het onderhoud.  

Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot liften bent  

u bij ons op het juiste adres. 

  Rolstoellift type Chicago 

  Rolstoellift type Kansas   

  Rolstoellift type Montana

  Rolstoellift type New York

Inhoud



Liften van Roton Lifts Europe hebben geen jaarlijkse keuringen nodig! 

 

Advies
 
Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons assortiment hebben. Heeft u vragen over 

onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen het graag uitleggen.

Gedreven
 
Het personeelsteam van Roton Lifts Europe is een ervaren groep enthousiastelingen welke in de liftenbranche veel 

kennis van techniek, veiligheid en regelgeving hebben.

Op het gebied van lifttechniek bieden wij alle oplossingsalternatieven voor levering, aanpassing, planning,  

installatie, onderhoud en storingen.

Keuring en veiligheid
 
Liften van Roton Lifts Europe hebben geen verplichte liftenkeuring nodig. Wij leveren liften volgens strikte handhaving van 

de veiligheidsvoorschriften en machinerichtlijnen 2006/42/EG. Daarom worden al onze liften geleverd met een  

CE-certificaat. Behalve de NEN, en de NBN waar wij veel kennis van hebben, volgen wij ook de uitvoeringsbesluiten  

van de ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). Naast het Bouwbesluit volgen wij tevens de  

instructies van de bouwheer en/of de architect. Zo weet u dat de veiligheid, efficiency en ergonomie van uw  

installatie gewaarborgd is. 

Ook volgen wij ook de nieuwe Europese C-Normering EN 81-31 (NEN 3585 is op sommige punten wat verouderd). 

Veiligheid gaat voor alles, daarom kijken wij ook naar het val- en knelgevaar zodat er efficiënt en zonder gevaar  

kan worden gewerkt. De veiligheid speelt hierbij een grote rol.

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm
Rolstoelliften



Rolstoellift type 
Chicago

Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprijhoogte, slecht 40 mm! 

Installeren is zeer eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig. 

Kan gemakkelijk 2 treden of een bordes / terras overbruggen en is  

geschikt voor binnen en buiten.

Deze lift is bijzonder betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een 

CE-certificaat. Specificaties rolstoellift

Specificaties rolstoellift Chicago

• Hefvermogen 225 kg

• Bereik hefhoogte 170 – 400 mm

• Oprijhoogte 40 mm

• Breedte platform 800 mm (binnenmaat)

• Lengte platform 900 – 1170 mm (binnenmaat)

• Externe maatvoering:  

Lengte 1320 – 1650 mm x breedte 920 mm

• Snelheid 0,02 m / sec

• Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere

• Eigen gewicht 80 kg

• Geschikt voor binnen en buiten

• Conservering lift: Aluminium

• Tranenplaat: Aluminium

• Inclusief bediening met krulsnoer

• Vele opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk  

platform met transparante polycarbonaat vulling / poort op het 

platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te 

maken / maatwerk (speciale uitvoering)

• Een liftenkeuring is niet vereist.

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm
Rolstoelliften



Een lift aanschaffen

Bent u van plan om binnenshuis een lift te plaatsen? Vraag dan bij ons een 

offerte aan. Indien u nog vragen heeft kunt u gerust eerst contact met ons 

opnemen. Wij zullen u graag te woord staan.

Rolstoellift type 
Kansas

Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprijhoogte, slecht 40 mm!  

Installeren is zeer eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig.  

Kan gemakkelijk 2 treden of een bordes / terras overbruggen en is geschikt 

voor binnen en buiten. Haakse opstelling naar links of rechts is mogelijk,  

er is voldoende ruimte op het platform om de draai te kunnen maken.

Deze lift is bijzonder betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een 

CE-certificaat.

Specificaties rolstoellift Kansas

• Hefvermogen 225 kg

• Bereik hefhoogte 300 mm

• Oprijhoogte 40 mm

• Breedte platform 800 mm (binnenmaat)

• Lengte platform 1170 mm (binnenmaat)

• Externe maatvoering: Lengte 1470 mm x breedte 1055 mm (lift met haakse opstelling 1440 x 1085 mm)

• Snelheid 0,02 m / sec

• Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere

• Eigen gewicht 90 kg

• Geschikt voor binnen en buiten

• Conservering lift: Aluminium

• Tranenplaat: Aluminium

• Inclusief bediening met krulsnoer

• Haakse opstelling naar links of rechts mogelijk

• Vele extra opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk platform met transparante polycarbonaat vulling / poort 

op het platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te maken / maatwerk (speciale uitvoering)

• Een liftenkeuring is niet vereist

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm
Rolstoelliften



Rolstoellift type 
Montana
Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprijhoogte, slecht 40 mm!  

Installeren is zeer eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig.  

Kan gemakkelijk 2 treden of een bordes / terras overbruggen en is  

geschikt voor binnen en buiten. Een haakse toegang (90 graden  

toegang) is mogelijk, er is voldoende ruimte op het platform om een 

draai te kunnen maken.

Deze lift is bijzonder betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een 

CE-certificaat.

Specificaties rolstoellift Montana

• Hefvermogen 225 kg

• Bereik hefhoogte 600 mm

• Oprijhoogte 40 mm

• Breedte platform 800 mm (binnenmaat)

• Lengte platform 800 – 1170 mm (binnenmaat)

• Externe maatvoering: Lengte 1440 x breedte 1085 mm

• Snelheid 0,02 m / sec

• Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere

• Eigen gewicht 100 kg

• Geschikt voor binnen en buiten

• Conservering lift: Aluminium

• Tranenplaat: Aluminium

• Inclusief bediening met krulsnoer

• Vele opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk  

platform met transparante polycarbonaat vulling / poort op het 

platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te 

maken / maatwerk (speciale uitvoering) / Haakse toegang links 

of rechts mogelijk

• Een liftenkeuring is niet vereist

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm
Rolstoelliften



Rolstoellift 
type New York

Deze lift kenmerkt zich door een zeer lage oprij- 

hoogte, slecht 40 / 50 mm! Installeren is zeer  

eenvoudig en er is bouwkundig niet veel nodig.  

Kan gemakkelijk meerdere treden of een bordes/  

terras overbruggen en is geschikt voor binnen en  

buiten. Een haakse toegang (90 graden toegang) is 

mogelijk, er is voldoende ruimte op het platform om 

een draai te kunnen maken. Deze lift is bijzonder  

betrouwbaar, veilig en wordt geleverd met een 

CE-certificaat.

Specificaties rolstoellift New York

• Hefvermogen 225 kg

• Bereik hefhoogte 1000 mm

• Oprijhoogte 40 mm / haakse opstelling 50 mm

• Breedte platform 900 mm (binnenmaat)

• Lengte platform 1420 mm (binnenmaat)

• Externe maatvoering:  

Lengte 1720 / 1730 (recht of haaks) x breedte 1185 mm

• Snelheid 0,02 m / sec

• Aansluiting 230 Volt / 10 Ampere

• Eigen gewicht 180 kg

• Geschikt voor binnen en buiten

• Conservering lift: Aluminium

• Tranenplaat: Aluminium

• Inclusief bediening met krulsnoer

• Vele opties mogelijk, zoals: afstandsbediening / hekwerk  

platform met transparante polycarbonaat vulling / poort op het 

platform evt. met vulling / transportwielen om de lift mobiel te 

maken / maatwerk (speciale uitvoering) / Haakse toegang links 

of rechts mogelijk

• Een liftenkeuring is niet vereist

met zeer lage oprijhoogten vanaf slechts 40 mm
Rolstoelliften



Uw specialist in maatwerk lifttechniek

Roton Lifts Europe is uw partner als het gaat om zowel standaard als maatwerk lifttechniek. Ons voordeel is dat 

wij werken met de belangrijkste fabrikanten binnen Europa, waarbij kwaliteit nooit een discussie is. Daarnaast is 

een snelle levering van een lift mogelijk, omdat we snel kunnen schakelen en een groot aantal alternatieven 

hebben. Wilt u meer weten over de verschillende liften die wij aanbieden? Lees dan hieronder meer.

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is Roton Lifts Europe uw partner. Wij zijn betrokken bij het gehele 

project, van aanbesteding tot de oplevering en het onderhoud. Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot 

liften bent u bij ons op het juiste adres. Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons  

assortiment hebben. Heeft u vragen over onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer informatie neem contact op met Roton Lifts Europe of kijk ook op www.rotonlifts.eu

Roton Lifts Europe

T: 0318 – 744 187

Bobinestraat 7-5

3903 KE Veenendaal

www.rotonlifts.eu


