Goederenliften

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.

Goederenliften

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.

Assortiment

Roton Lifts Europe
Maatwerk lifttechniek

Liften van Roton Lifts Europe hebben
geen jaarlijkse keuringen nodig!

Advies

Keuring en veiligheid

Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons

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

assortiment hebben. Heeft u vragen over onze liften? Neem dan vrijblijvend

handhaving van de veiligheidsvoorschriften en machinerichtlijnen 2006/42/EG. Tevens worden al onze liften

contact met ons op. Wij komen het graag uitleggen.

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

Gedreven

Bouwbesluit volgen wij tevens de instructies van de bouwheer en/of de architect. Zo weet u dat de veiligheid,

Het personeelsteam van Roton Lifts Europe is een ervaren groep

efficiency en ergonomie van uw installatie gewaarborgd is.

enthousiastelingen welke in de liftenbranche veel kennis van techniek,
veiligheid en regelgeving hebben.

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

Op het gebied van lifttechniek bieden wij alle oplossingsalternatieven voor

verouderd). Veiligheid gaat voor alles, daarom kijken wij ook naar het val- en knelgevaar zodat er efficiënt

levering, aanpassing, planning, installatie, onderhoud en storingen.

en zonder gevaar kan worden gewerkt. De Arbo wetgeving speelt hierbij een grote rol.

PLAATS GEEN

HANDEN OF VOETEN
ONDER HET PLATFORM

GA NIET ONDER HET
PLATFORM VOORDAT
DE LIFT MECHANISCH
VERGRENDELD IS

VERBODEN VOOR
PERSONENVERVOER

Assortiment

Goederenliften - Cargo

©serie

Een goederenlift, ook wel een goederenplatformlift of goederenplateaulift
genoemd, kan mogelijk zeer snel door ons worden geleverd als het gaat om
absoluut maatwerk of een “beperkte” standaard (zoals een liftschacht,
kleingoederenlift of een servicelift).

De voordelen van een goederenlift
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

Enkele mast

De modernste technieken tegen corrosie (vochtige omgeving, of de lift
staat buiten)
Besparen op bouwkundige kosten d.m.v. goederenliften met een
zelfdragende constructie
Besparen op bouwkundige kosten d.m.v. goederenliften zonder put of

Type Cargo 1© Enkele mast
Hefvermogen 100 tot 2500 kg

schacht eventueel met een zelfdragende constructie

De goederenlift type Cargo 1© beschikt over een enkele liftmast.

Liftenkeuring is niet verplicht omdat onze liften worden geleverd met

Lage bouwhoogte, er dus geen put nodig. De oprit is optioneel.

een CE-certificaat
Indien gewenst is een vrijwillige liftenkeuring wel mogelijk uitgevoerd
door een Notified Body (bijvoorbeeld TUV, Liftinstituut)
Liften kunnen worden aangeboden conform HACCP norm
Fabrieksgarantie met een periode van 1 jaar

Mogelijkheden
Hekwerk
Cabine
Schacht

De voordelen voor alle Cargo typen

Gaaswand
Schachtdeur

Er is geen schacht vereist
Put is niet vereist tot een hefvermogen van 2000 kg
Liftenkeuring niet vereist

Levering met CE-certificaat

Snelle montage

Leverbaar in elke RAL kleur

Korte levertijden

Fabrieksgarantie van 1 jaar

Goede prijs / kwaliteitsverhouding

www.rotonlifts.eu/nl/product/goederenlift/

Levering in een schacht met deuren is ook mogelijk!

Assortiment

Goederenliften - Cargo

©serie

Dubbele mast

Twee liftmasten

Goederenlift Cargo 2-1©

Goederenlift Cargo 2-2©

Hefvermogen 1000 tot 3000 kg

Hefvermogen 1000 tot 5000 kg

De goederenlift type Cargo 1 beschikt over een dubbele

Bij een goederenlift type Cargo 2-2 zijn 2 liftmasten aan

liftmast. Een goederenlift type Cargo 2-1 heeft 2 liftmasten.

2 kanten van de lift te vinden. Er zijn verschillende varianten

Bij een Cargo type 2-1 staan er 2 liftmasten aan 1 kant.

van de Cargo 2-2. Hieronder staan de 3 varianten benoemd.

Deze goederenlift kan worden geplaatst in een schacht of

Type Cargo 2-2 hefvermogen tot 5000 kg: deze goede-

kooi, maar ook gaashekwerken zijn mogelijk / verschillende

renlift kan worden geplaatst in een schacht of kooi, maar

fabrikanten!

ook gaashekwerken zijn mogelijk / verschillende fabrikanten!
Diverse platformafmetingen en configuraties op maat lever-

Diverse platformafmetingen en configuraties op maat

baar (zie specificaties) Hefvermogen 1000 – 5000 kg. Diverse

leverbaar (zie specificaties). Het hefvermogen van dit type

platformafmetingen en configuraties op maat leverbaar. Het

goederenlift is 1000 – 3000 kg.

hefvermogen van dit type goederenlift is 1000 – 5000 kg.

Assortiment

Goederenlift met personenbegeleiding
Type PGL©serie

Hefvermogen 300 tot 5000 kg

Goederenlift met personenbegeleiding (type PGL)en
Een groot voordeel van deze GPL lift is dat de operator zelf mee kan reizen
samen met de goederen, met grote efficiëntie voordelen als gevolg. Bij een
standaard goederenlift moeten er namelijk twee mensen aanwezig zijn om
een lift snel te kunnen bedienen. Kortom, de goederenlift met personenbegeleiding van Roton Lifts Europe is de perfecte oplossing wanneer er snel,

Standaard uitrusting van de PGL lift
De PGL lift wordt standaard geleverd met de volgende onderdelen/voorzieningen:

veilig en adequaat gewerkt moet worden.

De voordelen kort op een rij

R
 uim platform met tranenplaat en verlichting.
C
 omplete bediening aan de binnenzijde van de lift (platform).

Te bedienen door een operator vanaf het platform van de lift (vasthoud-

Inclusief noodstop en sleutelschakelaar. Dit betreft vasthoudbesturing,

besturing).

ofwel: hold to run.

Ook alleen goederen mee te vervoeren (overnamebesturing aan

O
 p elke verdieping/stopplaats overname besturing aan de buitenzijde

buitenzijde van de lift).

van de lift (1 x drukken en de lift rijdt automatisch).

Absolute veiligheid.

D
 e lift is extreem veilig om personenbegeleiding mogelijk te maken.

Snel en adequaat werken waarbij weinig tijd/mankracht verloren gaat.

S
 nelheid: standaard 100 mm/seconde.

Mogelijkheid tot vervoeren van zware tot zeer zware goederen.

V
 oorzien van slangbreukbeveiliging en vangkabels.

Diverse configuraties mogelijk (eenzijdige toegang/doorlooplift).

V
 oorzien van auto levelling tot maximaal 1500 kg (opveren en inzakken

Overal inzetbaar.

wordt door sensoren opgemerkt en de lift stelt automatisch bij).
C
 onform 2006/42/EG, een CE-verklaring is standaard. Een liften-

Vakgebieden en sectoren:

keuring is daarom niet verplicht.

Transportbedrijven.
Logistiek, waaronder distributiecentra, expeditie, magazijn.
Productieomgevingen, eventueel in combinatie met opslag en transport.

Uitvoeringen

Omgevingen waar gewerkt wordt met zware goederen en waarbij snelheid

Op al onze liften zijn veel uitbreidingen mogelijk. Wij passen de lift aan

van werken een must is.

precies naar uw wens.

Ook in de scheep- en luchtvaart komt deze unieke lift goed tot zijn recht.

Levering met CE-certificaat
Leverbaar in elke RAL kleur
Fabrieksgarantie van 1 jaar
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Vrijstaande / zelfdragende goederenlift

Zelfdragende goederenliften
Hefvermogen 100 tot 5000 kg

Wat is een zelfdragende goederenlift?
Met een zelfdragende goederenlift bedoelen wij dat de lift als het ware
midden in een ruimte kan worden gezet en men om de lift heen kan lopen.
De lift blijft rechtop staan en is volledig werkend. Op deze manier kun je de
lift op allerlei mogelijke manieren plaatsen: door een vloersparing en
vervolgens vastzetten op de vloer beneden en op de rand van sparing.
Ook is het mogelijk om de lift tegen een entresol / mezzanine vloer vast te
zetten. Het enige wat nodig is om de lift te kunnen installeren is dus een plek
en voeding (230 Volt / 400 Volt).

De voordelen van een zelfdragende
goederenlift op een rijtje:
S
 nelle en flexibele levertijden
G
 oede kwaliteit/prijsverhouding
C
 omplete installatie inclusief roldeur
V
 eel mogelijkheden qua maatvoering, typen en RAL kleuren
D
 e modernste technieken tegen corrosie (vochtige omgeving, of de lift

Voordelen van een zelfdragende
goederenlift

staat buiten)
B
 esparen op bouwkundige kosten d.m.v. goederenliften met een
zelfdragende constructie
L
 iftenkeuring is niet verplicht omdat onze liften worden geleverd met een

Het voordeel van een dergelijke liftconstructie is het gemak van de plaatsing,

CE-certificaat

het besparen van tijd en kosten. Ook is een staalconstructie dus vaak niet

Indien gewenst is een vrijwillige liftenkeuring wel mogelijk uitgevoerd door

meer nodig. Zelfs vastzetten tegen een entresolvloer met aluminium dragers

een Notified Body (bijvoorbeeld TUV, Liftinstituut)

is in de meeste gevallen geen enkel probleem. Naast dit is een hefvermo-

L
 iften kunnen worden aangeboden conform HACCP norm

gen mogelijk vanaf 100 tot en met 5000 kg of meer. Uitvoering van de lift

F
 abrieksgarantie met een periode van 1 jaar

kan geschieden door middel van: gaaswandsysteem op het platform en

E
 en zelfdragende goederenlift van Rotonlifts

rondom de lift of uitvoering met elektrisch bedienbare aluminium roldeuren
(door Roton Lifts Europe geleverd en gemonteerd) op het platform en voor
de toegangen van de lift (extern). Ook plaatsing in een schacht is uiteraard

Levering met CE-certificaat

mogelijk. Een zelfdragende goederenlift kan van pas komen in verschillende

Leverbaar in elke RAL kleur

situaties, zoals de logistiek, voedselindustrie, verpakkingsindustrie of opslag.

Fabrieksgarantie van 1 jaar
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Goederenliften - in een schacht

Schachtliften

Goederenlift in een schacht
Hefvermogen 100 tot 5000 kg

DT 39/2, 3, 4
With its robust construction (door panels made of
2mm sheet steel and door frames from 4mm sheet
steel) and external, adjustable-height hinges, the
DT 39/X is the ideal solution for heavy-duty lifts.
The frame and door contours and the position of the
pivot points have been chosen to achieve a clear
door entry width at a door opening angle of 90°.
The doors can be opened to 180° and loading
through the entire internal frame clearance is already
possible from 125°.

Een goederenlift in een schacht kan gemakkelijk geplaatst worden.
Zoals op de foto’s te zien is, zijn hierin de volgende mogelijkheden:

Goederenlift in schacht, waarbij de cabine is gegalvaniseerd met
dubbele deuren. Mogelijk met verlichting aan de binnenkant.
Cargo goederenlift in schacht met gaasdeuren.
Goederenlift met (brandwerende) liftdeuren 120 min.

DT 39/1
The modular construction of these swing doors
allows uncomplicated replacement of individual
frame sections or door panels in the event of any
damage. A symmetrical or asymmetrical door panel
distribution and the option of a two, three or four
door panel construction opens up varied design
possibilities for a variety of individual applications.
Upon request, the DT 39/X is also available in door
dimensions well beyond standard door sizes.

This door is
version DT 3
vandal-proof l

DT 38/2

Op de volgende pagina ziet u een voorbeeld van een mast dragende

All the panels
are locked via
flap lock on
series too, the
frame widths
panel, centre
DT38/2 is also
version with a
create a small
in the vestibu
dimensions. T
panel version,
walls.

schachtwand.

Upon request
available in ov

DT 39/2, 3, 4

DT 39/1
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Kleingoederenliften
Klein goederenliften

met en zonder personenbegeleiding

Kleingoederenlift
Maximaal hefvermogen 2000 kg
Een klein goederenlift lijkt op een servicelift, maar is wat groter. Deze
klein goederenlift is niet bedoeld voor personen. De bediening van de
lift zit dan ook aan de buitenkant.

Details van deze klein goederenlift:
Van 500 – 2000 kg
Cabine max. 2000 x 2000 x 2000 mm (bxdxh).chtwand.

Klein goederenlift met
personenbegeleiding
Maximaal hefvermogen
1000 kg
Dit soort klein goederenliften of klein goederenlift met
personenbegeleiding kenmerkt zich door de zelfdragende
schacht, er zijn dus weinig bouwkundige voorzieningen
nodig!

De details van deze klein goederenlift met
personenbegeleiding:
Van 500 – 1000 kg.
Cabine max. 1300 x 1700 x 2000 mm (bxdxh)
Afhankelijk van fabrikant. Afwijkende maten mogelijk.

Assortiment
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Servicelift
/ keukenlift
Servicelift
/ keukenlift
Mulitfuctioneel Design
Een standaard servicelift is uitgevoerd in staal of gegalvaniseerd staal.
De servicelift wordt echter ook veel gebruikt in een horeca- of klinische
omgeving, dan is de servicelift uitgevoerd in RVS. Een servicelift begint
op een werkhoogte van 80 cm. Details van de servicelift:

Uitvoering gegalvaniseerd of RVS (horecalift)
Veel voorkomende maat 800 x 800 x 800 mm (bxdxh)
Kan op maat worden ontworpen
Hefvermogen 50 – 300 kg

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan gerust contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

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

