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DE VEILIGE EN BETROUWBARE PLATEAU TRAPLIFT

plateau Traplift

liftforce

Omega PoolliftLiftboy TreppenkuliAlpin Z300 StairmaxElevex

DELTA
The Platform Stairlift

Specifications

Installation location:  Indoor and outdoor 

Angle of stairs:  0° - 47° 

Max. loading capacity   300 kg

Speed:    0.1 m/s 

Drive:    0,5 kW; supplied by batteries 

Power supply:   1 x 230V for charger 

Operation:   Remote radio control and handset 

Powder coated platform: RAL 7035 or special colour 

Rail:    Powder coated or stainless steel

For  further information, please contact:

The rails remain free of 
grease or dirt, with the 
upper rail acting also 
as a handrail.
In parking position, the 
platform depth  needed 
is less then 29cm, with 
the barrier arms folded 
into the platform!
Optional the lift can be 
equiped with a foldable 
seat on the platform.

MOBILITY
The Delta platform lift is the perfect  
solution to make straight indoor and 
outdoor staircases accessible for the 
wheelchair driver. The smooth trans-
port of electrically powered wheel-
chairs is guaranteed by a loading 
capacity of 300 kg. 

DESIGN & COMFORT
Thanks to the aesthetically and 
user friendly design, this lift  fits 
into any environment and will 
improve your independence and 
quality of life.

SPACE SAVING
Due to the extremely slim and 
compact design the  platform 
occupies only a minimum
of space, keeping the staircase
free of obstruction.

HIGH QUALITY
The robust construction 
ensures a long working life and 
a reliable performance. Confirming 
to the highest safety and quality
standards, the Delta is an 
inexpensive way to manage 
staircases in a pleasant way.

DELTA
The Platform Stairlift for In- and Outdoor

Reliable and safe on straight stairs



Overal toegang met een traplift

Deze wormwiel aangedreven traplift verschaft toegang tot gebouwen voor min-
dervalide. Met deze traplift zijn trappen tot een lengte van 8 meter eenvoudig te 
overbruggen. De lift kan aan de wand of op de traptreden bevestigd worden en 
doordat de lift opklapbaar is hij ruimte besparend. Het voordeel van deze lift is 
dat hij eenvoudig is te installeren en er is geen aparte machine ruimte voor een 
aandrijving nodig omdat die in het platform is ingebouwd. De traplift kan zowel 
binnen als buiten opgesteld worden.  

Veiligheidsmaatregelen

 z De lift werkt met een vasthouddrukknop, 
gedurende de rit moet de knop ingedrukt worden. 

 z Alle bewegende delen zijn afgeschermd
 z De opritten klappen bij vertrek automatisch op    

om af rij gevaar te voorkomen.
 z Knelplaat onder het platform
 z Spanning uitval is geen probleem omdat de lift op 

een accu voeding wordt aangedreven    
 z Oprit bevat tevens een knelbeveiliging
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Opties

 z In andere kleuren leverbaar
 z Overhoekse toegangen mogelijk
 z Geschikt voor buiten toepassing
 z Opklapbare zitting
 z Radiografische externe drukknopkasten
 z Platform electrisch opklapbaar
 z Bediening aan spiraalkabel

liftforce
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Technische specificaties

Opstelling  : binnen of buiten

Opvoer hoogte  : tot 8 meter

Capaciteit  : max. 300 kg

Snelheid  : 100 mm/sec. 

Aandrijving  : wormwiel

Power unit  : ingebouwd

Bruikbare platform : 1000 x 800 mm / 700 x 750 mm

Min. trapbreedte : 900 mm

Breedte opgeklapt : 286 mm

Toegangen  : 90 en 180 graden

Bevestiging  : aan wand of traptreden

Hefarmen  : automatisch

Platform opklapbaar : manueel (elektrisch optioneel)

Maximale helling : tot 47 graden

Platform  : antislip 

Spanning  : 230 Volt 50 Hz

Norm   : machine richtlijn 2006/42/CE  
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betrouwbaar

precisie

maatwerk

kwaliteit

service
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Lift Force staat voor:

liftforce

LiftForce BV 
Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop
Nederland
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(+31) 0172 499333
(+31) 0172 499444

info@liftforce.nl
www.liftforce.nl


