Platformliften

Maatwerk- en standaardlifttechnieken

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.

Platformliften

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.
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Platformlift voor personen en
goederenvervoer

Platformlift
Een platformlift, ook wel personenplateaulift of personenlift genoemd kan
door ons zeer snel worden geleverd, ook als het om maatwerk gaat. Er zijn
vele typen platformliften beschikbaar, platformlift prijzen zijn afhankelijk van
design, hefhoogte, type lift, de opstelling en het hefvermogen:

300 kg
400 kg
500 kg
1000 kg

Standaard onderdelen van
een platformlift
Standaard is een platformlift voorzien van:

Een indicatie tegen overbelasting
Een nooddaalsysyeem
Grote drukknoppen voorzien van Braille
Liftdeuren voorzien van Panorama glas
Bedieningsconsole met leuning (optioneel een zitje mogelijk)
LED verlichting op het platform
Soft start/stop (er zijn uitzonderingen, afhankelijk van het type)

Voordelen van een platformlift
Het belangrijkste voordeel van een platformlift ten opzichte van
personenliften die onder een liftenkeuring vallen (Liftbesluit) is natuurlijk dat
een platformlift niet gekeurd hoeft worden en dit bespaart tijd en geld.

Omdat platformliften een beperkte snelheid en vasthoudbesturing kennen
wordt een platformlift binnen de regelgeving gezien als een machine
en niet als een lift. Daarom is ook bij platformliften de Machinerichtlijn
2006/42/EG van kracht en is een liftenkeuring niet verplicht.
Natuurlijk is het voor de gebruiker een echte lift, al valt wel op dat de
snelheid beperkt is. Bij een snelheid van maximaal 0,15 meter/seconde is
men dus 6 seconden onderweg om 1 meter af te leggen. Echter, een zeer
groot voordeel van platformliften in vergelijking met overige personenliften
is de aanschafprijs en het onderhoud, dit ligt op een veel lager niveau.
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Roton Lifts Europe heeft een uitgebreid netwerk van fabrikanten binnen
Europa waarbij snel schakelen mogelijk is als het gaat om:

Levertijden (wij kunnen als nodig zeer snel leveren en installeren)
Gunstige kwaliteit/prijsverhouding
Flexibiliteit qua maatvoering, typen en RAL kleuren
De modernste technieken voor zowel een binnen als
buitensituatie
Besparen op bouwkundige kosten d.m.v. eenvoudige installatie
Liftenkeuring is niet verplicht omdat onze platformliften worden
geleverd met een CE-certificaat
Indien gewenst is een vrijwillige liftenkeuring wel mogelijk uitgevoerd door een Notified Body (bijvoorbeeld TUV, Liftinstituut)
Absolute veiligheid en gebruikersgemak
Wij hebben alle kennis in huis en kennen de regelgeving
Roton Lifts Europe verzorgt uw tekenwerk (ook in DWG)
Fabrieksgarantie met een periode van 1 jaar

Bovengenoemde voordelen zorgen ervoor dat
er nagenoeg voor elke situatie een oplossing
voorhanden is, want maatwerk gaat niet alleen
om de platformlift zelf maar ook het meedenken
in oplossingen!

Platformlift met volwaardige schachtkop
tot 1000 kg
Deze platformlift is bedoeld voor personen en /of goederen. Hier kunnen ook brancards
mee vervoerd worden.

Platformlift met volwaardige
schachtkop tot 1000 kg
Details van dit type platformlift:
Ruim platform
Bedieningsconsole met overload indicatie
LED verlichting en leuning (standaard)
Alle RAL kleuren zijn naar wens leverbaar
Platformlift 1000 kg – type RO-1000 PL
200, 300, 400, 500, 800 en 1000 kg mogelijk
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Platformlift met halve
schachtkop
Platformlift met halve schachtkop (hoogte schachtkop en poort
1300 mm), ideaal voor o.a. rolstoelgebruikers omdat men volledig
veilig zit tussen schachtwanden, en goedkoper dan volledige
schachtkop Platformlift. Hefhoogte maximaal 3000 mm.

Platformlift voor personen en
of goederenvervoer
Platformlift type RO-800-PL voor personen en goederen
Deze lift heeft veel extra’s als standaard! Details van dit type
platformlift:

Dubbelvleugelige deuren, platform 1600 x 1200 mm (lxb)
Andere maatvoering mogelijk tot max. 2m2. Hefvermogen 800 kg

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 7-22
3903 KE Veenendaal
www.rotonlifts.eu

