EASYLIFT
BY LIFTUP

NYSKABENDE I SIT ENKLE DESIGN
EasyLift er en moderne løfteplatform fra Liftup, designet med fokus på rene og lige linjer.
Gangbesværede og kørestolsbrugere bevæger sig nu elegant og bekvemt mellem små niveauforskelle.

LIGE MULIGHEDER FOR ALLE
EasyLift giver kørestolsbrugere og gangbesværede adgang til niveauer, der normalt er svært tilgængelige. Med en maksimal løftehøjde på 125 cm finder EasyLift
sin anvendelse mange steder – indendørs
såvel som udendørs. Med EasyLift undgår
du lange ventetider 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 hjørner
og fastgørelse i endevæggen, befordres brugeren ubesværet og sikkert til det ønskede
niveau.
De fire løftemotorer er styret præcist og
fuldstændigt synkront, hvilket garanterer
en sikker og behagelig bevægelse.

FLEKSIBELT DESIGN
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 sikkerhedskrav.
Afhængigt af den gældende lovgivning på
området, vil EasyLift blive leveret med
ekstra sikkerhedsudstyr, fx sikkerheds
bom/dør, nøgleafbryder mv.

FORDELE
• Et stabilt, mønsterbeskyttet
løfteprincip
• Beskyttet mod klemmingsfare
• Fleksibelt design gør EasyLift til
den perfekte løsning alle steder
• Minimale krav til installationsstedet
• Batteri-backup i tilfælde af
strømsvigt
• Både indendørs og udendørs
anvendelse
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REFERENCER
Aalborg Lufthavn, Aalborg
Aalborg Lufthavns 75 års jubilæum faldt sammen med installationen af Liftup produkt nr.
1.000. I personalekantinen tager EasyLift’en sig
godt ud og virker på ingen måde klodset eller
forstyrrende, men derimod elegant og fuldt
integreret i sine omgivelser.

TEKNISKE DETALJER

Madame Tussauds, Amsterdam
På det berømte museum Madame Tussauds
kan man stifte bekendtskab med virkelighedstro, detaljerede voksfigurer, der portrætterer
berømtheder. På 6. etage står voksfigurer af
de royale og største verdensledere, og i denne
afdeling er der åbnet et interaktivt tv-studie.
Op til den del af udstillinger sikrer EasyLift, at
kørestolsbrugere kan komme ind.

Platformsstørrelse:
Løftekapacitet:
Løftehøjde:
Driftcyklus:
Løtfehastighed:
Tilslutning:
Godkendelse
HMI-nr.:

800 / 900 / 1100 x 1400 mm
400 kg / 2 pers.
70 - 1250 mm
2 min. drift hver 5. min.
40 mm/sek.
230 VAC (Opladning)
CE mærket efter 2006/42/EF (Maskindirektivet)
115323 (800) / 115324 (900) / 115325 (1100)

Tegn din egen lift
Design din egen lift og få tegningen
på mail efter få sekunder.

Liftup Product Configurator
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www.liftup.dk/lpc

