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Even voorstellen..

Het product

Lift Force BV is een allround leverancier in de lifttechniek, waarbij 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.

In deze brochure vindt u de Servicelift, een uitgekiende lift welke
in elke situatie eenvoudig te plaatsen is. De veiligheid en bedrijfzekerheid van deze lift is groot. Door de hefhoogte tot 8000 mm
is deze servicelift flexibel inzetbaar. Met toepassing van de diverse
opties kunnen wij uw persoonlijke wensen perfect vervullen.

Lift Force biedt een gevarieerde keuze van veilige en kwalitatieve
schaarliften, goederenliften, platformliften en mindervalide liften
die zeker 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 jaren lange 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 gemotiveerd en gekwalificeerd personeel inzetten. Dit komt ten goede
van de continuïteit en de levensduur van de liften. Laat ons uw
verwachtingen waar maken.



Service
Lift Force BV heeft een uitgebreid productenpakket variërend van
schaarheftafels tot goederen- en personenliften. Om een lange levensduur en gebruiksgemak van deze liften te garanderen, is onderhoud van essentieel belang. Onze servicedienst is zich daar terdege 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 storingen verkleind, is de lift veiliger in gebruik en zijn de onderhoudskosten 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 onderhoud. Wij pretenderen dat dit bij Lift Force BV in goede handen is.
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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 derden vervangen zullen worden. Onze leverings- en verkoopvoorwaarden sturen wij op verzoek kosteloos op.
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Hydraulische of elektrische Servicelift
De LiftForce kleingoederenlift beslaat de range 50 - 100kg. De
schuifluiken worden op een borstweringhoogte geplaatst. De lift
wordt standaard elektrisch uitgevoerd maar kan eventueel hydraulisch worden uitgevoerd. De hydraulische uitvoering wordt
toegepast bij weinig uitloophoogte.
TOEPASSING 		
Verticaal transport van lichte goederen, speciaal geschikt als:
Etenslift (in bars, cafetaria, restaurants, etc…)
Documentenlift (in kantoren, banken, etc…)
Boekenlift (in bibliotheken, boekenwinkels, etc..)
Instrumentenlift (in ziekenhuizen, klinieken, etc.)
REGELGEVING 		
De lift voldoet aan de machinerichtlijn 98/37/CE en wordt voorzien van een CE markering.

Een gemak in elke situatie
Deze servicelift is flexibel in maatvoering en dus in elke situatie
in te passen. De aandrijving is in de schacht ingebouwd waardoor
geen aparte machinekamer nodig is. Wij kunnen de lift leveren
met een zelfdraagende schachtconstructie maar kan ook aan de
wand van een bouwkundige schacht geplaatst worden.
De hydraulische uitvoering is geruisloos en doordat de aadrijving
onder de lift staat opgesteld is een lage schachttop mogelijk. De
hydraulische uitvoering heeft een maximale hefhoogte van 8 meter en de electrische lift gaat zelfs tot 35 meter hoogte. De service
lift wordt opgebouwd uit standaard elementen en de electrische
installatie is van het “plug and play” principe, wij kunnen dan ook
een korte levertijd geven en een korte installatie tijd. Dit vertaald
zich weer in een laag prijs niveau.
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Cabine
De toegangen van de cabine kunnen zelfs op 1 stop niveau aan drie
verschillende zijden worden geplaatst. Zie de tekeningen in deze
folder voor de diverse mogelijkheden van opstelling voor uw toepassing. Standaard uitgevoerd met 1 tussenblad in dezelfde afwerking als de cabine. Extra tussenbladen mogelijk.

Deuren
De schachtluiken zijn standaard uitgevoerd met handbediende verticaal schuivende luiken. Draaideuren i.p.v. schuifluiken zijn optioneel leverbaar. Afwerking in roestvast staal of gepoedercoat staal
in een grijze kleur. De cabine kan ook met cabineluiken worden
uitgevoerd. Handbediende verticaal schuivende luiken op aanvraag
mogelijk.

Bedieningstableaus
Tableaupaneel naast elk schachtluik uitgevoerd met haal en zendknoppen voor elke verdieping, inclusief “lift voor” en “lift in g e bruik” lamp. Uitgevoerd met akoestisch aankomstsignaal.
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