MOTALA 2000
by liftup

Stor indeni – lille udenpå

Liftups platformslift gør en elevator til en standardløsning i alle former for byggeri. Denne kompakte platformslift kan med sin selvbærende konstruktion installeres uden større bygningsmæssige ændringer. Den er sikker og miljøvenlig – og løfter byggeriets standard.
Lige muligheder for alle!
Liftups nye serie af platformslifte er det
oplagte valg, når tilgængeligheden til etagebyggerier bliver et fokuspunkt. Liften
klarer op til 6 etager og er den optimale
løsning i såvel nybyggeri som renoveringsprojekter. Serien af Motala 2000
platformslifte fylder mindre end almindelige elevatorer, da den ikke har afstivet skakt, støbt grube og kasse i taget.
Her har du samme funktion men på
mindre plads.
Din partner
Liftup er din partner i hele processen,
lige fra opmåling og rådgivning vedrørende installationen og design, til selve
installationen og den efterfølgende lovpligtige godkendelse og vedligeholdelse.
Gedigen kvalitet
Mere end 40 års erfaring, ekspertise og
gennemprøvet teknologi kombineret
med platformsliftens ekstraordinære pålidelighed er fundamentet for en udvidet
garantiordning på 10 år. Platformen dri-

ves, kort fortalt, af sammensatte kæder.
Endvidere er det patenterede drivsystem
usædvanligt energibesparende og lydsvagt
med soft start-/stopsystem. Platformsliften er udstyret med nødstop, alarmsystem og nedsænkning ved strømafbrydelse for ekstra sikkerhed.

FORDELE


Mest mulig plads på platformen i
forhold til ydre dimensioner



Sikker og pålidelig teknologi

Design er en mærkesag
Her er en eksklusiv serie af platformslifte,
hvor design spiller en væsentlig rolle. Integrer løsningen fuldt ud i både nyt og
eksisterende byggeri ved at vælge blandt
et utal materialer. Designet præges igennem valg af fx liftens farve og gulvbelægning. Vælg detaljer i eg for det eksklusive
udtryk, i stål for det stilrene udtryk eller
vælg glas på alle fire sider for det lette
udtryk.



10 års garanti på drivsystemet



Lydsvag



Mindst mulig indgreb i byggeriet



Hurtig installation



Miljøvenlig – lavt energiforbrug



Alarmsystem



Et utal af valgmuligheder hvad
angår design og tilpasning



Mulighed for glas på alle fire sider
af skakten

Montage
Platformsliften kræver minimal plads og
vores trænede, kompetente teknikere
udfører en installation på bare få dage.
Det efterfølgende lovpligtige serviceeftersyn foretages nemt inde fra kabinen.



Opfylder
Maskindirektivet
2006/42/EF, alle europæiske
standarder og er CE-mærket



Én partner i hele processen
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REFERENCE

I tilknytning til Thingbæk Kalkminer
åbner Rebildcentret en flot, stor
2-etagers bygning med en fuldt integreret elevatorløsning. Dette giver
allerede fra åbningsdagen gæsterne
adgang til oplevelsescentrets hjerte:
velkomstbygningen. Helt i hvidt og
med glas på alle 4 sider af skakten
fremstår platformsliften nu som et
neutralt men nødvendigt adgangsgivende element i det moderne byggeri.

10 års garanti
på drivsystemet

5 års garanti
på gearkasse og motor

Motala 2000 Specifikationer







Antal stop: 2-6 etager
Løftekapacitet: 500 kg
Platform mål: 1020/1120/1220 x 1480/1680 mm
Skaktmål: 1150/1250/1350 x 1560/1760 mm
Hastighed: 0,15 m. / sek.
Strømforsyning: 230-240 V / 10 A
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