
 

 

Meest voorkomende storingen / oplossingen 

 

Platformliften 

Is de noodstop ingedrukt?  

Zo ja, terugdraaien 

 

Zit er voeding op de lift? Brandt er ergens een lampje?  

Zo nee, check de hoofdschakelaar en / of de meterkast. 

 

Is de lift gereset met de schakelaar in de kast? 

Zo, nee: doe een reset 

 

Is de knellijst rond en op het platform vrij? 

Zo nee, vrijmaken en lift bedienen. 

 

Zit het luik op het platform dicht? 

Zo nee, sluiten en lift bedienen. 

 

Zijn de deuren goed gesloten? 

Zo nee, sluit de deuren en bedien de lift. 

NB: bij openen van deuren eerst wachten totdat het platform helemaal is  

gestopt en een klik hoorbaar is. In geen geval met brute kracht de deuren proberen te  

openen, dit levert storingen op. 

 

Rolstoelliften 

Is de noodstop ingedrukt?  

Zo ja, terugdraaien 

 

Zit er voeding op de lift? Brandt er ergens een lampje?  

Zo nee, check de hoofdschakelaar en / of de meterkast. 

 

Is het poortje / poortjes goed gesloten?  

Zo nee, sluit de poorten en bedien de lift. 

NB: bij openen van de poorten eerst wachten totdat het platform helemaal is  

gestopt en een klik hoorbaar is. In geen geval met brute kracht de poorten proberen te  

openen, dit levert storingen op. 
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Goederenliften 

Is de noodstop ingedrukt?  

Zo ja, terugdraaien 

 

Zit er voeding op de lift? Brandt er ergens een lampje?  

Zo nee, check de hoofdschakelaar en / of de meterkast. 

 

Is de lift gereset met de schakelaar in de kast? 

Zo, nee: doe een reset 

 

Zijn de kettingschakelaars aangesproken?  

Zo ja, druk deze in / trek deze uit en bedien de lift 

 

Brandt de reset knop op de kast? 

Zo ja, doe een reset. 

 

Zijn alle hekken / deuren goed gesloten? 

Zo nee, sluit deze en bedien de lift. 

 

Heftafels 

Is de noodstop ingedrukt?  

Zo ja, terugdraaien 

 

Zit er voeding op de lift? Brandt er ergens een lampje?  

Zo nee, check de hoofdschakelaar en / of de meterkast. 

 

Is de lift gereset met de schakelaar in de kast? (indien van toepassing) 

Zo, nee: doe een reset 

 

Is de knellijst vrij?  

Zo niet, vrijmaken en stuur de lift eerst naar boven. 
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