HUISLIFTEN | PERSONENLIFTEN | GOEDERENLIFTEN

Huisliften
Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun huis te voorzien van een woonhuislift. Comfort en mobiliteit zijn uitermate belangrijk in deze tijd, stel je voor om met één gemakkelijke druk op de knop veilig
naar boven of beneden te gaan. Het geeft toekomstperspectieven en een exclusieve uitstraling aan uw
huis.
Onze huisliften zijn ontwikkeld met uw huis in gedachten. Wij realiseren ons dat ieder huis uniek is. Om
die reden hebben wij een grote inspanning geleverd om een prachtige lift te maken die volledig aansluit bij uw persoonlijke stijl en interieur. Tevens hebben wij de kleinste lift van de Benelux.
Elke maatvoering is mogelijk, onze liften zijn op maat te maken zonder extra kosten! Een Ace-liften
huislift kan in bijna elke bestaande situatie binnen 2 dagen worden gemonteerd en vergt geen
construc-tieve bouwkundige aanpassingen. Vanwege de unieke spindel-technologie, gebruiken AceLiften zeer weinig ruimte en is er geen aparte machinekamer, put- en dakopbouw nodig.
Wilt u uw huis toekomst bestendig maken of houdt u simpelweg van modern leven dan is de
huislift van Ace-Liften ideaal voor u.
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Personenliften
Personenliften worden zorgvuldig op maat geïmplementeerd en vinden hun toepassing in diverse
gebouwen, van particuliere woningen en appartementen tot kantoren, hotels en handelszaken.
Vooral van moderne appartementen en woonprojecten wordt vandaag de dag veel verwacht op het
vlak van toegankelijkheid en gebruikscomfort. Met de installatie van een personenlift speelt u perfect
in op deze verwachtingen. De aanwezigheid van een lift zal de aantrekkingskracht en marktwaarde van
uw gebouw voor jong en oud vergroten. Onze personenliften zijn uitgerust met moderne technieken
en onderdelen. U heeft de keuze uit zowel standaard- als maatoplossingen in diverse uitvoeringen.
Voor de afwerking kan u kiezen uit een waaier aan kwalitatieve materialen, van gepersonaliseerde
wand tot roestvrij staal.
Wij verzekeren dat de plaatsing van uw lift altijd met de nodige zorg en precisie gebeurt, zodat uw installatie garant staat voor jarenlang comfort. Uw budget, het gevraagde hefvermogen, de constructie
van het gebouw tezamen met de beschikbare ruimte zijn de belangrijkste factoren waarmee rekening
moet worden gehouden bij de keuze van uw liftinstallatie.
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Buitenlift
Zonder liftput, aparte machinekamer, dakopbouw en inclusief schacht
Onze buitenliften zijn weer- en wind bestendig.

•
•
•
•
•

Gegarandeerd tot -35°
Zelfdragende Isolerende schacht
Roestvrije deuren met luifel
Platform met roestwerend materiaal en elektrische verwarming
Schachtdak voorizen van een waterkering en LED-verlichting.

Een buitenlift is dé oplossing als u in uw pand of woning geen ruimte heeft, of kwijt wilt.
Met een buitenlift creëert u in dat geval toch een optimale toegankelijkheid. De lift wordt
tegen de buitengevel aan geplaatst. Een bouwkundige of gemetselde schacht, waarin de
lift gemonteerd wordt, is niet noodzakelijk maar wel mogelijk. Het plafond is voorzien van
LED-verlichting. U vindt onze buitenliften onder meer bij appartementencomplexen, in parkeergarages, en op stations.

Lees verder op bladzijde 14

Cabine lift
De Ace-Liften cabine lift biedt u alle voordelen van de platformlift, gecombineerd met
de veiligheid en traditionele uitstraling van een cabine lift. Bij deze lift zijn geen
bouwkundige voorzieningen nodig zoals een diepe liftput en dakopbouw.
Wenst u de cabine een persoonlijke toets te geven dan kan u ze naar eigen smaak
personaliseren! U kan bijvoorbeeld de cabinewanden zelf kiezen met een print of kleur
naar keuze.
Personaliseer uw lift met de volgende opties :

•
•
•
•
•
•

Schacht uitvoeren met glazen schachtpanelen
Kaartlezer
Opklapbaar zitje
Niveau-indicator
Alle RAL-kleuren mogelijk
Kies zelf de cabine-wanden
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Goederenliften
Onze goederenliften zijn geschikt voor het vervoer van alle mogelijke goederen, palletten
en tevens voor bed en brancards. Ze vinden hun toepassing voornamelijk in winkelbevoorrading , productie- en opslagruimtes. Een groot hefvermogen en robuuste uitvoering staan
borg voor een jarenlange probleemloze inzet in eender welke industriële omgeving.
Wij bieden verschillende uitvoeringen aan in functie van uw wensen. Onder andere de
afmetingen, de kooi-afwerking, het benodigde draagvermogen en of de lift al dan niet toegankelijk moet zijn voor personen kan worden afgestemd op uw individuele behoeften.
Onze goederenliften kunnen geïntegreerd worden in zowel nieuwe als bestaande gebouwen.
De Ace-Liften goederen-platformliften met zelfdragende schacht hebben geen liftput,
machinekamer of dakopbouw nodig. Ze passen daardoor op plekken waar traditionele
liften te groot voor zijn.
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Ace-liften
Huislift compact 4000

huislift compact

Onze kleinste huislift

De lift is ontworpen om te voldoen aan alle eisen voor comfort,
ruimte en ontwerp. De lift is verkrijgbaar in verschillende maten,
met een optie om de lift te personaliseren met details zoals glazen
wanden, diverse kleuren en verschillende materialen.
Enkele van de voordelen van de huislift compact :

•
•
•
•
•
•
•
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Ontwerp, maten en opties gemaakt voor een huiselijke omgeving
Minimale aanpassingen in de woning
95% recycleerbare materialen
Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Gepatenteerde spindel aandrijving
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Rollator toegankelijk (mogelijk rolstoel met optie)

Ace-Liften Huislift compact 4000
580 x 805

Opening in de vloer: 870x910 mm
Hefvermogen: 250 kg

880 x 805

Opening in de vloer: 1170x910 mm

1080 x 805

Opening in de vloer: 1370x960 mm
(Geen deur aan A/C-zijde: 1370x910)

Afme ngen
Pla ormbreedte .......... 580-1080 mm

Breedte opening in de vloer . 8 70-1370 mm

Hoogte deuropening .... 1800, 1900, 2000 mm

Pla ormlengte .......................805 mm

Lengte opening in de vloer ......910-960 mm

Breedte deuropening ..................800, 900 mm

He oogte ...................250-13000 mm

Schachtkop ..................................... 2300 mm

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving
Nominale snelheid: max 0,15 m/s
Platformbediening: Drukknop met ledverlichting
Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Europese norm EN 81-41

Voedingsspanning: 1-fase 230V 50Hz/6.6A/16A traag
Nooddaalsysteem: Accu-aandrijving
Stuurspanning: 24 V
Motor: 1,5 kW

Zeer energie zuinig

Nominale hefvermogen: 250 kg / 2 personen
Aantal stops: max 6
Aantal deuren: max 2 deuren per verdieping
Put: 50 mm (geen put vereist als er een oprit is)
Uitvoering: Binnenhuisuitvoering

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Huislift 6000

Ace-Liften huislift

Onze meest veelzijdige huislift
Kiezen uit diverse maten, glazen wanden en kleuren. Dit is de keuze
voor degenen onder u die de lift graag naar eigen smaak willen
aanpassen.
Enkele van de voordelen van de Ace-Liften huislift :
Ontwerp, maten en opties gemaakt voor een huiselijke omgeving
Minimale aanpassingen in het huis
Optie voor een “halfhoge deur” op de bovenste verdieping
95% recycleerbare materialen
Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Gepatenteerd spindel aandrijving
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ace-Liften Huislift 6000
900 x 10409

00 x 1280

Gat door vloer:
1330 x 1190 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1305 x 1190)

Gat door vloer:
1330 x 1190 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1305x1430)

900 x 14801

000 x 1280

Gat door vloer:
1330x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1305x1630)

Gat door vloer:
1430x1430 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1405x1430)

1000 x 1480

1100 x 1480

Gat door vloer:
1430x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1405x1630)

Gat door vloer:
1530x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant:
1505x1630)

Afme ngen
Pla ormbreedte .......900-1100 mm

Breedte gat in de vloer ... 1305-1530 mm

Hoogte deuropening1) ..1800, 1900, 2000, 2100 mm

Pla ormlengte ........1040-1480 mm

Lengte gat in de vloer ..... 1190-1630 mm

Hoogte deuropening2) ....................... 1100-1600 mm

Reishoogte ...............250-13000 mm

Tophoogte ..................................2240 mm

Breedte deuropening ............................800, 900 mm
1) Deur volledige hoogte

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving
Nominale snelheid: max 0.15 m/s
Platformbediening: Drukknop met ledverlichting
Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Europese norm EN 81-41

Voedingsspanning:
1-fase 230V 50 Hz/9 A/16 A traag
3-fase 230V 50 Hz/9 A/16 A traag
3-fase 400V 50 Hz/5,2 A/16 A traag
Nooddaalsysteem: Accu-aandrijving
Regelspanning: 24 V
Motor: 2,2 kW
Zeer energie zuinig

Nominale belasting: 250-410 kg / 2-5 personen
Aantal stops: max 6
Aantal deuren: max 2 deuren per verdieping
Liftput: 50 mm (geen liftput vereist als er een oprit is)
Omgeving: Binnenshuis

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Huislift deluxe

Ace-Liften huislift deluxe
De stilste lift op de markt

Bent u geen fan van de robuste traditionele liften? Wilt u uw lift
ontwerpen naar eigen smaak? Dan is de LiftForce huislift deluxe iets
voor u!
Enkele van de voordelen van de Ace-liften huislift deluxe :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ontwerp, maten en opties gemaakt voor een huiselijke omgeving
Minimale aanpassingen in het huis
Automatische vouwdeuren
Optie voor een “halfhoge deur” op de bovenste verdieping
95% recycleerbare materialen
Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Gepatenteerd spindel aandrijving
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-liften Huislift deluxe
S5

S8
Hole through floor = 910
Shaft length = 880

341
410,5

325,5

83,5

83,5

S12

Door opening = 630

Shaft width = 1366

341

440

S12
1000x1200
A=1,2m2
300kg/4 pers.

410,5

83,5

83,5

Door opening = 900

83,5

Door frame width = 1067

Door frame width = 797

S15

Platform = 1200

460,5

325,5

460,5

83,5

83,5

Hole through floor = 1280
Shaft length = 1250

83,5

Door frame width = 967
Door opening = 800

Shaft width = 1466

S9
1100x830
A=0,91m2
250kg/3 pers.

Hole through floor = 1496

Platform = 1100

83,5

Platform = 830

83,5

Door frame width = 1067
Door opening = 900

440

341

Hole through floor = 910
Shaft length = 880

83,5

S9

Door opening = 630

Door frame width = 797

Hole through floor = 1396

Door opening = 630

Door frame width = 797

Platform = 1000

83,5

Shaft width = 1466

440

341

Hole through floor = 1480
Shaft length = 1450

Platform = 1100

83,5

Platform = 1400

S15
1100x1400
A=1,54m2
400kg/5 pers.

83,5

460,5

460,5

Door opening = 900

Platform = 1000

S8
1000x830
A=0,83m2
250kg/3 pers.

Shaft width = 1366
Hole through floor = 1396

440
83,5

Platform = 830

83,5

Door frame width = 967
Door opening = 800

325,5

S5
600x830
A=0,5m2
250kg/2 pers.

Hole through floor = 996

341
Platform = 600

Platform = 830

Shaft width = 966

Hole through floor = 910
Shaft length = 880

83,5

Door opening = 900

83,5

Door frame width = 1067

Afmetingen
S5
Platform......830 x 600
Schacht........880 x 966
Overliggend

S8
Platform......830 x 1000
Schacht........880 x 1366
Haakse toegangen
mogelijk ( 3 zijden)

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving
Nominale snelheid: 0.15 m/s of 0.30 m/s
Platformbediening: Drukknop met ledverlichting
Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Opvoerhoogte: >15.000 mm

S9
Platform......830 x 1100
Schacht........880 x 1466
Haakse toegangen
mogelijk ( 3 zijden)

S12
Platform.....1200 x 1000
Schacht.......1250 x 1366
Haakse toegangen
mogelijk ( 3 zijden)

Liftput: 50 mm (geen liftput vereist als er een oprit is)
Omgeving: Binnenshuis
Voedingsspanning:
1-fase 230V 50 Hz/9 A/16 A traag
3-fase 230V 50 Hz/9 A/16 A traag
3-fase 400V 50 Hz/5,2 A/16 A traag

Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Europese norm EN 81-41

Regelspanning: 24 V

Nominale belasting: 250-410 kg / 2-5 personen

Motor: 2,2 kW

Aantal stops: max 6
Aantal deuren: max 2 deuren per verdieping
Deurtype: Automatische vouwdeuren

S15
Platform.....1400 x 1100
Schacht.......1450 x 1466
Haakse toegangen
mogelijk ( 3 zijden)

Nooddaalsysteem: Accu-aandrijving
Zeer energie zuinig

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Personenlift 7000

Ace-Liften personenlift 7000
Onze veelzijdige platformlift

De lift is ontworpen om te voldoen aan alle eisen voor kwaliteit, veiligheid en levensduur. Deze lift is perfect voor zware en
veeleisende omgevingen zoals scholen, winkels en woongebouwen.
Enkele van de voordelen van Ace-Liften huislift :

•
•
•
•
•
•
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Ontwerp, formaten en opties zijn toegesneden op openbare
omgevingen
95% recycleerbare materialen
Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Gepatenteerd spindel aandrijving
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften
Personenlift 7000

900 x 1280

900 x 1040

Gat door vloer: 1330 x 1190 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1305x1430)
Pla orm: 900x1280 mm
Belas
Rolstoel: Eén gebruiker of type A*

Gat door vloer: 1330 x 1190 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1305 x 1190)
Pla orm: 900 x 1040 mm
Belas
Rolstoel: -

900 x 1480

1000 x 1280

Gat door vloer: 1330x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1305x1630)
Pla orm: 900x1480 mm
Belas
Rolstoel: A of B met bediende*

Gat door vloer: 1430x1430 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1405x1430)
Pla orm: 1000x1280 mm
Belas
Rolstoel: Eén gebruiker of type A*

1000 x 1980

1000 x 1480
Gat door vloer: 1430x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1405x1630)
Pla orm: 1000x1480 mm
Belas
Rolstoel: A of B met bediende*

Gat in de vloer: 1430 x 2130 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1405x2130)
Pla orm: 1000x1980 mm
Belas
Rolstoel: A of B met bediende*

1100 x 148 0

1100
0 x 1580

Gat door vloer: 1530x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1505x1630)
Pla orm: 1100x1480 mm
Belas
Rolstoel: A of B met bediende,
aangrenzende ingang*

Gat door vloer: 1530x1730 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1505x1730)
Pla orm: 1100x1580 mm
Belas
Rolstoel: A of B met bediende,
aangrenzende ingang*
Rolstoeltype A en B volgens EN 12183/EN 12184.
* Na onale richtlijnen kunnen van toepassing zijn.

Afme ngen
Pla ormbreedte ......900-1100 mm

Breedte gat in de vloer ...1305-1530 mm

Hoogte deuropening 1) ..1 800, 1900, 2000, 2100 mm

Pla ormlengte ......1 040-1980 mm

Lengte gat in de vloer .....1190-2130 mm

Hoogte deuropening 2) ........................1100-1600 mm

Reishoogte ............. 250-13000 mm

Tophoogte ................................. 2240 mm

Breedte deuropening ..................800, 900, 1000 mm
1) Deur volledig e hoogte

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving
Nominale snelheid: max 0,15 m/s
Platformbediening: Drukknop met ledverlichting
Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Europese norm EN 81-41

2) Hal oge deur

Voedingsspanning:
1-fase 230V 50Hz/9 bis/16A traag
3-fase 230V 50Hz/9 bis/16A traag
3-fase 400V 50Hz/5.2A/16A traag
Nooddaalsysteem: Accu-aandrijving
Regelspanning: 24 V
Motor: 2,2 kW
Zeer energie zuinig

Nominale belasting: 250-500 kg / 2-5 personen
Aantal stops: max 6
Aantal deuren: max 3 deuren per verdieping
Liftput: 50 mm (geen liftput vereist als er een oprit is)
Omgeving: Binnenshuis en buitenshuis

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Personenlift 5000

Ace-Liften personenlift 5000
Voor een luxe uitstraling

De
personenlift 5000 kan in een bestaande schacht
of vrijstaand worden geïnstalleerd, dit is mogelijk dankzij zijn
eigen zelfdragende schacht. U heeft de mogelijkheid om te kiezen
tussen stalen schachtpanelen of glaspanelen. Deze lift kan op maat
gemaakt worden.
Enkele van de voordelen van de Ace-liften personenlift :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hoogwaardig design
Mogelijk in buitenopstelling
Hoge graad van veiligheid
Energiebesparende technologie
Slimme digitale besturing
Geruisloos
Uitgebreide optie-mogelijkheden en maatwerk
Duurzame spindelsysteem met frequentieregelaar
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften Personenlift 5000

D

C

1070

A

C

1150

940

1400

2207

C

Electrical compartment

A

1100

900

B

D

A

724

940

1485

D
1485

Afmetingen
Platform......1100 x 1400 mm
Schacht........1500 x 1460 mm
Deur.................900 x 2000 mm

Platform.....1070 x 1485 mm
Schacht.......1460 x 1540 mm
Deur................940 x 2000 mm

Platform......1150 x 1485 mm
Schacht........1540 x 1540 mm
Deur................940 x 2000 mm

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving

Aantal deuren: max 3 deuren per verdieping

Soft start- stop: d.m.v. frequentieregelaar

Liftput: 50 mm (geen liftput vereist als er een oprit is)

Nominale snelheid: max 0,15 m/s / 0,2 m/s

Omgeving: Binnenshuis, mogelijk buitenopstelling

Platformbediening: Drukknop met ledverlichting

Voedingsspanning:
220-230 V, 1 phase, 40A; 380-400 V, 3 phase, 25A, 50 or 60 Hz

Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Opvoerhoogte: tot 13.000 mm
Maatwerk: Voor elke toepassing mogelijk
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Europese norm EN 81-41
Nominale belasting: 400 kg / 5 personen
Aantal stops: max 6

Nooddaalsysteem: Accu-aangedreven
Regelspanning: 24 V
Motor: 2.2 kW
Schachtkleur :
RAL 9010, RAL 9006 standaard

Zeer energie zuinig

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Personenlift 7000 BL

Ace-Liften personenlift 7000
Voor buitengebruik

De Ace-Liften Buitenlift is ontworpen voor buitengebruik en zowel
ge-schikt voor koude Noordelijke omstandigheden als hete zonnige
kli-maten. Alle buitenliften worden geleverd met verzinkte geleiders
om corrosie te voorkomen.
Enkele van de voordelen van de Ace-Liften buitenlift :

•
•
•
•
•
•
•
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Ruimtebesparende oplossing
Gepatenteerd spindel aandrijving
Roestwerende klasse C3 voor behandelde onderdelen
95% recyclebare materialen
Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften Personenlift 7000 BL
1100 x 1480

Gat door vloer: 1530x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1505x1630)
Rolstoel: A of B met bediende, aangrenzende ingang*
Rolstoeltype A en B volgens EN 12183/EN 12184.
* Na onale richtlijne n kunnen van toepassin g zijn

D-zijde

Zeer energie zuinig

A
B
C
D
E
F
G

A

C-zijde

A-zijde

B-zijde

Zeer energie onzuinig

Pla ormbreedte ................1 100 mm

Breedte gat in de vloer ......... 1530 mm

Hoogte deuropening...1900, 2000, 2100 mm

..................... 1480 mm

Lengte gat in de vloer ........... 1630 mm

Breedte deuropening ........................900 mm

Reishoogte ................. 250-10000 mm

Tophoogte ............................. 2240 mm

Aandrijfsysteem: Spindel aandrijving

Omgeving: Buiten

Nominale snelheid: max 0,15 m/s

Corrosieklasse:
C3 voor behandelde onderdelen

Platformbediening:
Drukknop met ledverlichting
Landingsbediening:
Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese standaard EN 81-41
Nominale belasting:
410 kg, 500 kg / 5 personen
Aantal stops: max 6
Aantal deuren: 2 deuren per verdieping

Nooddaalsysteem: Accu-aandrijving
Regelspanning: 24 V
Motor: 2,2 kW
Voedingsspanning:
1-fase 230V 50Hz/9A/16A traag
3-fase 230V 50Hz/9A/16A traag
3-fase 400V 50Hz/5,2A/16A traag
Max windbelasting: 10-25 m/s *1
Schachtpanelen: EPS of glas *2
Schachtkleur: RAL9003

Omstandigheden *3:
Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C.
Indien geïnstalleerd in een klimaat kouder
dan -5°C is er een externe schacht om de
lift nodig.
• Sneeuwbelasting max 2 kN/m2
• Installatie boven grondniveau en met een
liftput met waterafvoer
• Installatie niet aanbevolen in een omgeving met toegevoegd zout of chloor
• Deuren alleen naar buiten toe installeren

•
•

1. Voor windbelasting boven 10 m/s moet de
lift geankerd worden tegen een muur
2. Glazen schachtpanelen alleen voor windbelasting tot 10 m/s
3. Als niet aan de voorwaarden wordt
voldaan moet de lift in een een externe
schacht geïnstalleerd worden

Liftput: 50 mm (geen liftput vereist bij oprit)
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Ace-Liften
Cabinelift 9000

Ace-Liften cabinelift

Geschikt voor commercieel gebruik
Dit is onze cabinelift voor de openbare markt. De lift is ontworpen
om te voldoen aan de hoge eisen van kwaliteit, veiligheid en
duurzaamheid. Deze lift is perfect voor zware en veeleisende
omgevingen zoals scholen, winkels en appartementencomplex.
Enkele van de voordelen van de Ace-Liften cabinelift :

•
•
•
•
•
•
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Ontwerp, formaten en opties zijn toegesneden op openbare
omgevingen
95% recycleerbare materialen
Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Gepatenteerd spindel aandrijving
Lage verbruiks- en onderhoudskosten
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften Cabinelift 9000
1000 x 1400

Gat door vloer: 1490x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1465x1630 mm)
Rolstoel: A of B met bediende*

1100 x 1400

D-kant

C-kant

Gat door vloer: 1590x1630 mm
(Geen deur aan de B-kant: 1565x1630 mm)
A-kant

Rolstoel: A of B met bediende,
aangrenzende ingang*

B-kant

Rolstoeltype A en B volgens EN 12183/EN 12184.

Cabinebreedte ......1 000-1100 mm

Breedte gat in de vloer ..........1465-1590 mm

Landingsdeuren:

Cabinelengte ..................1400 mm

Lengte gat in de vloer ..................... 1630 mm

Hoogte deuropening ...... 18002), 1900 2), 2000 mm

Reishoogte ........ 2150 -13000 mm

Tophoogte (min) .............................. 2400 mm

Breedte deuropening ................................900 mm

1)

1) Voor tegenoverliggende ingang. 2300 mm bij deuren aan dezelfde kant.

2) Hoogte van de deuropening voor c

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving

Nooddaalsysteem: Accu-aangedreven

Nominale snelheid: max 0,15 m/s

Regelspanning: 24 V

Cabinebediening: Drukknop met ledverlichting

Motor: 3 kW

Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Nominale belasting: 400 kg / 5 personen
Aantal stops: max 6
Liftput: 75 mm (geen liftput vereist als er een oprit is)
Omgeving: Binnenshuis
Voedingsspanning: 3-fase 400V 50Hz/5.2A/16A traag

Zeer energie zuinig

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Goederenlift 1000

Ace-Liften Goederenlift

Ruimte voor mensen, goederen of bed en brancard
Deze lift is toegankelijk voor zware en/of grote goederen, maar ook
voor circa 14 personen of bedden en brancards. Deze multifunctionele
lift is eenvoudig te plaatsen, ook in bestaande gebouwen zonder
ingrijpende bouwkundige voorzieningen.
Enkele van de voordelen van de Ace-Liften Goederenlift :

•
•

•
•
•
•
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Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Speciaal ontwikkeld voor onder andere :
• zorginstelllingen
• winkels
• opslagbedrijven
• uitvaartcentra
• appartementen
Groot oppervlak
Deurbreedte mogelijk tot 1400 (b) x 2300 (h)
Ingebouwde zelfsluitfunctie
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

1400

1830

Ace-Liften Goederenlift 1000

2000

2110

1830

2000

2054

Afmetingen
Platform maten.....1400 x 2000 mm
1400 x 2500 mm
1100 x 2200 mm

Schacht maten.......1830 x 2080 mm
1400 x 2580 mm
1530 x 2280 mm

Sparing rondom..................... +30mm
Afwijkende maatvoering.... +80 / +110

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving

Omgeving: Magazijn, binnen / buitenlift

Nominale snelheid: max 0,15 m/s

Voedingsspanning: 380V/400V 3-fase 50/60Hrz 16A

Soft start- stop: d.m.v. frequentieregelaar

Nooddaalsysteem: Accu-aangedreven

Platformbediening: Drukknop met ledverlichting

Regelspanning: 24 V

Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep

Motor: 4 kW

Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Nominale belasting: 1000 kg
Aantal stops: max 5
Liftput: 110 mm
Schachtkleur : RAL 9003 standaard

Zeer energie zuinig

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Goederenlift 2000

Ace-Liften Goederenlift 2000
Goederen tot 2000 kilo

Dit is de grootste spindel aangedreven personenlift in de Benelux.
De lift voor zware en/of grote goederen, maar ook voor circa 16
personen. Deze multifunctionele lift is eenvoudig te plaatsen,
ook in bestaande gebouwen zonder ingrijpende bouwkundige
voorzieningen.
Enkele van de voordelen van de Ace-Liften Goederenlift :

•
•
•
•
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Energieverbruik ‘A’ label volgens VDI4707
Groot oppervlak 4m
Deurbreedte mogelijk tot 1500 (b) x 2000 (h)
Ingebouwde zelfsluitfunctie

Ace-Liften Goederenlift 2000
Kant B

Kant A

"Z""

2225 MINIMUM
RUIMTE BENODIGD

Afstand 4000

2500

Kant C

2500 MINIMUM
RUIMTE BENODIGD

Kant D

"Z"

"X""

Put 2100

" X"

"X"

2040

Put 100

Put 2360

Z"

X"

2320

2070

Kant D

Kant D

MOTOR RUIMTE

MOTOR RUIMTE

Kant C
Kant A

2000

Kant C

Kant A
2000

MOTOR RUIMTE

MOTOR RUIMTE

Kant B
LEVEL "1"
SECTIE "Z" - "Z"

Kant B
LEVEL "0"
SECTIE "X" - "X"

Afmetingen
GL2000
Capaciteit............
Platform ..............
Schacht.................
Sparing.................
Deuren..................
Put...........................

2000 kg
1500x2000 mm
1600x2200 mm
1860x2140 mm
1500x2000 mm
100 mm

GL2000 groot
Capaciteit............
Platform ..............
Schacht.................
Sparing.................
Deuren..................
Put...........................

2000 kg
2000x2000 mm
1600x2200 mm
1860x2140 mm
1500x2000 mm
100 mm

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving

Omgeving: Magazijn, binnen / buitenlift

Nominale snelheid: max 0,15 m/s

Voedingsspanning: 380V/400V 3-fase 50/60 Hz 32A

Cabinebediening: Drukknop met ledverlichting

Nooddaalsysteem: Accu-aangedreven

Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Nominale belasting: 800 / 1000 / 2000 kg
Aantal stops: max 5
Liftput: 100 mm
Schachtkleur : RAL 9003 standaard

Zeer energie zuinig

A
B
C
D
E
F
G

A

Zeer energie onzuinig
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Ace-Liften
Plateaulift 1500

Ace-Liften Plateaulift 1500
Open plateaulift voor rolstoelgebruikers

De Ace-liften Plateaulift biedt de ideale oplossing voor de
rolstoel-toegankelijkheid van een private woning of een
openbaar gebouw. De eenvoudige montage is zowel mogelijk in
binnen- als buitenopstelling. De beperkte hefhoogte maakt een
koker overbodig, een kleine bevestigingsmuur volstaat. Bovendien
is het hefplatform eenvoudig te bedienen en vandaalbestendig. Via
diverse afwerkingen en opties, kunnen wij flexibel inspelen op uw
behoeften.
Enkele van de voordelen van de Ace-liften Plateaulift :

•
•
•
•
•
•
•
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Modern esthetisch ontwerp
Roestvrij staal constructie als optie
Weinig benodigde ruimte
Hoge mate van veiligheid
Eenvoudig te gebruiken
Geen put nodig
Rolstoel, scootmobiel en rollator toegankelijk

Ace-Liften Plateaulift 1500

Afmetingen
Platform maten..... 900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm
1100 x 1400 mm

Buitenafmetingen....... 1100 x 1760 mm
1200 x 1760 mm
1300 x 1760 mm

Aandrijfsysteem: Gepatenteerd spindel aandrijving
Nominale snelheid: max 0,15 m/s
Plateaubediening: Drukknop (bediening verlicht)
Landingsbediening: Automatische éénknops-oproep
Veiligheidsnorm:
Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG
Afwerking: RAL 9006 (wit aluminium)
Nominale belasting: 400 kg

Hoogte....van 600 mm tot 3000 mm

Voedingsspanning:
220-240 V, 1 phase, 25A 380-400 V, 3 phase, 16A, 50 Hz
Nooddaalsysteem: Accu-aangedreven
Vloer: antislip rubber
Controle:
Dubbele bediening op het platform
Automatisch doorschakel- systeem op het platform
Afstandsbediening
Braille op het bedieningspaneel

Aantal stops: max 2
Liftput: geen put nodig
Omgeving: Huis, binnen / buiten
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Ace-Liften biedt een gevarieerde keuze aan veilige, kwalitatieve personenliften, huisliften,
heftafels, goederenliften en rolstoelliften. Deze liften zijn speciaal ontworpen om aan al uw wensen
te voldoen.
Bij het kiezen van een lift zijn volgende punten heel belangrijk.
Is de lift rolstoeltoegankelijk? Aan welke eisen en voorschriften dien ik te voldoen? Welk type lift
past het best in mijn situatie? Is er een verschil tussen een binnen- en buitenlift? De hefhoogte,
veiligheid, afwerking en capaciteit van de lift zijn belangrijke zaken waar u in eerste instantie niet aan
zou denken.
Gelukkig adviseert Ace-Liften u naar de beste oplossing! Dankzij onze jarenlange ervaring op
het gebied van liften denken wij graag met u mee. Wij houden rekening met uw eisen, wensen en
de mogelijkheden van het gebouw. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende personenliften en
kleinere huisliften om alle noden in te vullen. Wij bieden advies en hebben voor elke
situatie een oplossing. De juiste keuze in ontwerp is dan ook belangrijk voor een langdurig profijt
van uw lift.
Laat ons uw verwachtingen waar maken!
Ook voor de installatie, service en het onderhoud bent u bij ons aan het goede adres. U kunt er
op rekenen dat wij alleen gemotiveerd en gekwalificeerd personeel inzetten. Goede service en
preventief onderhoud komt ten goede van de continuïteit en levensduur van uw lift.
Vanaf kennismaking tot en met installatie én natuurlijk ook in alle contacten daarna, zijn wij een
betrokken partner die uw vragen en wensen serieus nemen.
Onze professionele opvolging is ons handelsmerk!
België
Ace-Liften BVBA
+32 (3) 230 00 06
info@aceliften.be
www.aceliften.be

