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Het product

In deze brochure vindt u de mogelijkheden die de Hydro plateau-
traplift biedt. Het is met name een goed alternatief voor plateau 
trapliften die te opzichtig zijn bij de entree van een gebouw, zeker 
als het een monumentaal pand betreft. De maatvoering is klant 
specifiek en naar wens te maken, door toepassing van de diverse 
opties kunnen wij uw persoonlijke wensen perfect vervullen.

Even voorstellen..

Lift Force BV is een allround leverancier in de lifttechniek, waar-
bij het hele traject van ontwerp, installatie en onderhoud door 
betrokken en enthousiaste mensen wordt begeleid. Bij ons staat 
inventiviteit en meedenken hoog in het vaandel. 

Lift Force biedt een gevarieerde keuze van veilige en kwalitatieve 
schaarliften, goederenliften, platformliften en rolstoelliften die ze-
ker aan uw wensen zullen voldoen. Bij het liften van personen en/
of goederen zijn er veel verschillende situaties, eisen en wensen 
waar rekening mee gehouden dient te worden. De juiste lift keuze 
is dan ook van groot belang om er langdurig profijt van te kunnen 
hebben. Onze jarenlange ervaring op het gebied van lifttechniek 
delen wij graag met u in de vorm van een gedegen advies.

Ook voor de installatie, service en het onderhoud van de liften 
bent u bij ons aan het goede adres en geldt dat wij alleen gemo-
tiveerd en gekwalificeerd personeel inzetten. Dit komt ten goede 
van de continuïteit en de levensduur van de liften. Laat ons uw 
verwachtingen waarmaken. 
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Service

Lift Force BV heeft een uitgebreid productenpakket variërend van 
schaarheftafels tot goederen- en personenliften. Om een lange le-
vensduur en gebruiksgemak van deze liften te garanderen, is on-
derhoud van essentieel belang. Onze servicedienst is zich daar ter-
dege van bewust en onze goed geschoolde monteurs met volledig 
uitgeruste servicebussen kunnen vakkundig (preventief) onderhoud 
plegen. 

Door een regelmatig onderhoud aan uw lift wordt de kans op sto-
ringen verkleind, is de lift veiliger in gebruik en zijn de onderhouds-
kosten op de lange termijn veel lager. Onze servicedienst staat tot 
uw beschikking.

Onderhoud

Wij bieden verschillende servicecontracten aan. Dit is afhankelijk 
van de installatie, omgevingsfactoren, gebruiksfrequentie enz. Wij 
kunnen u hierbij uiteraard goed adviseren. Onze serviceafdeling zal 
zorg dragen voor een vakkundige aanpak. Vergeet niet dat u als 
eigenaar van de installatie verantwoordelijk bent voor een goed on-
derhoud. Wij pretenderen dat dit bij Lift Force BV in goede handen is.

Garantie

Lift Force BV garandeert nieuwe lift installaties gedurende de tijd 
van 12 maanden na oplevering. D.w.z. dat alle onderdelen, waaraan 
gedurende die termijn, door ondeugdelijke constructie, enig gebrek 
mocht ontstaan, kosteloos hersteld zullen worden, of wel door der-
den vervangen zullen worden. Onze leverings- en verkoopvoorwaar-
den sturen wij op verzoek kosteloos op.
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Hydro plateau traplift

De hydraulische Plateau traplift van LiftForce is ontwikkeld om ge-
bouwen toegankelijk te maken zonder dat dit het aanzicht van het 
gebouw aantast. Hierdoor is het een favoriete lift voor monumentale 
panden. De lift wordt in een beperkte putdiepte van slechts ca. 170 
mm geplaatst en vormt zo geen obstakel. De lift is zelfs overrijd-
baar met een auto. Een bijkomend voordeel is dat de lift hierdoor 
ook vandaal bestendig is. Met een capaciteit tot 400  kilogram is 
het mogelijk de bestrating of vloertegels op het platform te leggen 
zodat de lift opgaat in zijn omgeving. De grote van het platform 
wordt mede bepaald door de te overbruggen afstand. De meest toe-
gepaste maat is 1400 x 1100 mm. Zodra het platform omhoog ge-
stuurd wordt komt eerst de afrijbeveiliging aan 3 zijden omhoog, 
vervolgens komt het platform omhoog om te stoppen op de hoogste 
traptreden. Doordat elke trap anders is wordt elke lift klantspeci-
fiek gemaakt. De lift is voor zowel binnen als voor buiten gebruik 
leverbaar.

Bedieningstableau 

De bedieningstableaus worden op beide stopplaatsen geplaatst en 
de gebruiker kan op de lift een handzender gebruiken of een be-
dieningstableau op een zuil. De hydraulische unit wordt onder het 
hefplateau geplaatst. De bediening is volgens het “vasthoud” prin-
cipe, dat tevens is voorzien in een noodstop. De tableaus zijn van 
industriële kwaliteit en kunnen dus tegen een stootje.

De besturing

Het hart van de besturing bestaat uit 24 VDC relais.  De elektrische 
componenten zijn van gerenommeerde merken en zijn in een afsluit-
bare besturingskast geplaatst. Door toepassing van de frequentie re-
gelaar wordt een geleidelijke start en stop gerealiseerd, dit komt het 
comfort van de gebruiker tengoede. Bijkomend voordeel hiervan is 
dat de lift dan op een voeding van 230 Volt werkt. 

Platform geschikt 
gemaakt om een 

tegelvloer in aan te 
brengen tot maxi-

maal 40 mm 

Bedieningszuilen 
in RVS  of in een 
RAL kleur naar 

keuze uit te voeren, 
standaard wordt 

een afstandbedie-
ning zonder zuilen 

geleverd 

De aandrijving van 
de hydraulische pla-

teaulift wordt ex-
tern op gesteld. De 

afmeting hiervan is 
600x600x350 mm.

Optioneel is een 
RVS besturingskast 

te leveren 
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Rechtstandig of over traptreden

De hydro lift kan 1 tot 6 treden overbruggen maar er is ook een ver-
sie van de hydro plateau lift die alleen een rechtstandige beweging 
maakt.

In de rechtstandige / verticale opstelling kan men gebruik maken 
van toegangspoorten of slechts 1 afrijbeveiliging. Bij deze versie van 
de lift is tevens een afscherming van het hef mechaniek mogelijk in 
de vorm van een rolgordijn of een PVC harmonica beschermhoes.
 
Een telescopische versie van deze lift kan worden toegepast (tot hef-
hoogte van 900 of 1200 mm) als er beperkte ruimte is voor het 
platform. De liftput kan dan 400 mm korter zijn dan de standaard 
versie.

De bestaande vloer 
loopt door over het 
platform welke een 
verticale verhoging 

overbrugt

Rechtstandige hydro 
plateau lift met  

bedieningszuil op 
het platform

Platform met twee 
toegangsporten en 
een houten vloer 
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De voordelen

• kleine inbouwhoogte
• wel of geen hekwerken
• overrijdbaar met auto
• te camoufleren in de vloer
• over traptreden of rechtstandig
• grote capaciteit, 400 kg
• snelle installatie 
• ideaal bij monumentaal pand
• overtuigende prijs / kwaliteit 
• radiografische besturing
• klant specifiek te bouwen

Technische specificaties

Platform  : 1100 x 1400 mm 
(standaard)
Hefhoogte  
trap versie : 1300 mm 
verticale versie  : 1700 mm
telescopisch : 900 / 1200 mm
Snelheid 
trap versie : tot 0,1 m / s
verticale versie  : tot 0,08 m / s
Capaciteit 
trap versie  : tot 400 kg
verticale versie : tot 500 kg
Voeding : 230 V / 10 A

77
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liftforce veilig

betrouwbaar

precisie

maatwerk

kwaliteit

service

liftforce

Lift Force staat voor:

LiftForce BV
Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop 
Nederland 

T     0172 - 499333
F     0172 - 499444

E    info@liftforce.nl
W   www.liftforce.nl


