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Nyskabende i sit enkle design 
EasyLift er en moderne løfteplatform fra Liftup. Gangbesværede og kørestolsbrugere bevæger sig 

nu elegant og bekvemt mellem mindre niveauforskelle. 

Lige muligheder for alle! 

EasyLift giver kørestolsbrugere og gang-

besværede adgang til niveauer, der nor-

malt er svært tilgængelige. Med en mak-

simal løftehøjde på 125 cm finder Easy-

Lift sin anvendelse mange steder –  

indendørs såvel som udendørs! Ikke 

længere lange ventetider og utrygge og 

usikre løfteanordninger. EasyLift kører 

hurtigt, sikkert og komfortabelt, som 

ingen anden lift gør det! 

 

Stabil og komfortabel 

EasyLift er den absolut mest stabile og 

komfortable løfteplatform på markedet. 

Med liften understøttet i alle fire hjør-

ner og fastgørelse i endevæggen, befor-

dres brugeren ubesværet og sikkert til 

det ønskede niveau. De fire løftemoto-

rer er styret præcist og fuldstændigt 

synkront, hvilket garanterer en sikker 

og behagelig bevægelse. 

Nyskabende og tiltalende design 

I designfasen af EasyLift har flere arkitek-

ter været med på råd. Alle Liftup produk-

ter er designet og fremstillet med både 

brugeren og omgivelserne i centrum.  

Rene og lige linjer kendetegner designet 

og den fleksible opbygning gør, at EasyLift 

kan tilpasses individuelt til omgivelserne 

for at give et eksklusivt indtryk. 

 

Sikkerhed – frem for alt 

EasyLift er sikkerheden selv! En solid 

klemplade under hele platformen sikrer 

personer og genstande imod klemning og 

tilskadekomst. EasyLift er naturligvis 

fremstillet efter alle gældende standarder 

og opfylder derfor alle væsentlige sikker-

hedskrav. Afhængigt af den gældende lov-

givning på området, vil EasyLift blive leve-

ret med ekstra sikkerhedsudstyr, fx sik-

kerhedsbom/dør, nøgleafbryder mv. 

Montage 

EasyLift monteres uden indgreb i eksi-

sterende bygningsdele og opstilles blot 

på et plant gulv og fastgøres i endevæg-

gen for en stabil og komfortabel bevæ-

gelse. Eneste forberedelse som kræves 

på opstillingsstedet er fremføring af 

strømforsyning til liften, hvor al styring 

nu er integreret. 

 

FORDELE 

 Anvendelsen indebærer ingen 

klemningsfare 

 Et stabilt, mønsterbeskyttet   

løfteprincip 

 Variabelt design gør EasyLift til 

den perfekte løsning – også i 

eksklusive omgivelser 

 Både indendørs og udendørs 

anvendelse 
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Enkle betjeningsfunktioner Opkørselsrampen, der ligeledes fungerer som sikkerhed mod afrulning 

  

 

 

REFERENCER 

Aalborg Lufthavns 75 års jubilæum 

faldt sammen med installationen af 

Liftup produkt nr. 1.000. I personale-

kantinen tager EasyLift’en sig godt ud 

og virker på ingen måde klodset eller 

forstyrrende, men derimod elegant 

og fuldt integreret i sine omgivelser. 

 

 
 
Grundet et bevidst valg af neutralt 

udseende materialer, ænser man næ-

sten ikke EasyLift’en til højre i indgan-

gen ved Retten i Viborg. 

 

 

 

 

Tekniske detaljer EasyLift (V3) : 
 Platformsstørrelse: 800 x 1400 mm 

(privat) / 900 x 1400 mm (offentlig)  

 Løftehøjde: max. 125 cm 

 Løftekapacitet: max. 400 kg. 

 Drift: max. 2 min / 5 min  

 Tilslutning: 230 V / 50 Hz / 10 A 
 

 

 

 

 


