
De verticale platformlift tot 1300mm

LF 1300

De LF1300 lift is gebouwd om een rolstoel en passegier veilig omhoog en omlaag te brengen bij een 
maximaal hoogte verschil van 1300mm. De lift heeft een modern ontwerp met glaspanelen in zijwanden 
en bovenste poort. Als optie bij de automatische opklappende oprit, kan de LF 1300 ook worden uitgevoerd 
met een draaipoort.

Toepasbaar in zowel publieke en commerciele gebouwen, alsmede prive verblijven, sluit deze lift perfect 
aan bij complexe project en esthetische eisen. Hiermee is deze lift gebruiksklaar met zijn betrouwbare 
werking, eenvoudige bediening en uitgebreide mogelijkheden qua afwerking.



De LF1300 verticale platformlift

De eenvoudige constructie zorgt 
voor een snelle installatie met 
minimale bouwkundige werkzaam-
heden op locatie.

Ontworpen voor buiten en binnen 
installatie, zorgen 2 sterke elektro-
motoren in combinatie met een 
dubbel schaar mechanisme voor 
een betrouwbaar en onderhouds-
vriendelijk gebruik.

Betrouwbaar

Comfort

LF 1300
Eenvoudige installatie

Optimaal comfort is verzekerd
door een stabiele en soepele 
hefbeweging.

Simpele toegang gegarandeerd dankzij lange oprit en 
minimale platform hoogte wanneer deze is opgeklapt.

Draaipoorten kunnen handmatig of automatisch geopend worden

Harmonieka beschermhoes en railing aan alle vier 
de zijden voor de hoogst mogelijke veiligheid.



De LF1300 verticale platformlift

De lift kan in iedere gewenste RAL kleur geleverd worden Automatische draaipoort op bovenste stopplaats

Oprit vormt een afrijbeveiliging van 1,1 m hoogte
boven het platform in lijn met de railing

Voordelen van de LF 1300

- Platform maten van 900x1400mm en 1100x1400mm

- Noodstroom voeding met 24V accu op het platform

- Een lage platform hoogte van slechts 120mm en
   lange oprijplaat maakt installatie zonder put mogeijk.

- Externe besturing is radiografisch

- Optioneel deur / poort op het platform

- Optioneel met automatisch deur opener

- Overbelasting beveiliging, nooddaalvoorziening
   en railing voor maximale veiligheid tijdens gebruik

- Display met diagnostische informatie voor 
   fout en statusmelding



Neem voor meer informatie contact met ons op.

Atoomweg 1

2421 LZ Nieuwkoop

Nederland

(+31) 0172 499333

info@liftforce.nl

www.liftforce.nl

Personenliften Rolstoelliften Goederenliften

Besturing op het platform met stop en alarm knop, 
alsmede een display voor fout en status melding

Schematische tekening van uitvoeringen met de deur en 
oprit op het platform

LF 1300 - Technische specificaties

Maximale hefhoogte

Platform breedte (binnenmaat)

Platform lengte (binnenmaat)

Hefvermogen

Hefsnelheid

Aandrijving

Voeding

Werktemperatuur

Minimale hoogte van het platform

Voeding (voor lader)

1300 mm

900 of 1110 mm

1400 mm

315 kg

25 mm/sec

24 V motoren met

dubbelschaar mechanisme

1 × 230V / 50-60Hz

+45°C tot -15°C

120 mm

1 × 230V / 50–60Hz

Voorbeeld bouwtekening

Samen zorgen we voor toegankelijkheid!




