De meest populaire lift

BasicLine
Kantoor | Zorg | Horeca | School | Appartement | Woning | Winkel | Bedrijfshal | Industrie

Voorwoord
De Kroon BasicLine is van hoge
kwaliteit en gebruiksvriendelijk.
Doordat de lift inclusief schacht en
geïntegreerd
bedieningspaneel
geleverd wordt, is deze platformlift
zonder
veel
bouwkundige
aanpassingen in ieder gebouw
toe te passen. Zo maakt u
heel eenvoudig voor iedereen
alle verdiepingen toegankelijk.

• Uitgevoerd in RAL 9010
• Voorzien van glazen schachtpanelen
• Haakse toegang boven

Door de verschillende opties en
maatvoeringen kunt u de lift naar
eigen wens personaliseren. De
Kroon platformlift is ook beschikbaar
in een mini uitvoering. De zo
geheten BasicLine K4000.
Deze
is op minder dan één vierkante
meter te plaatsen. Dit is de kleinste
maatvoering
in
de
Benelux.

Enkele referenties
Waar we trots op zijn

BasicLine K5000
Technische specificaties

De bediening van deze lift is modern
vormgegeven en het platform
beweegt vloeiend in zijn schacht
naar de desbetreffende verdieping.
De frequentiegestuurde aandrijving
zorgt voor een rustige start en stop
van de motor, die tevens
energiezuiniger is. Deze liften zijn
optioneel uitgevoerd met een
automatisch nooddaal systeem
zodat bij stroomuitval de lift naar
een ander niveau gebracht kan
worden waar u vervolgens de lift
rustig kunt verlaten. De betrouwbare
techniek en de onderhoudsdienst
van Kroon zorgen ervoor dat u
jarenlang plezier heeft van de lift.

Schacht			Inclusief
Uitvoering			
Elektrische spindellift met omloopmoer
Certificering			
Machinerichtlijn (2006/42/EG) EN81-41
Toepassingen			
Voor binnen en buiten
Maximale hefhoogte		
13 meter
Hefvermogen			
250 t/m 1000 KG
Verdiepingen			Max. 6
Deuren			Draaideur
Deur opening			
440 t/m 1300 mm breed
Bouwkundige put		
50 t/m 110 mm
				
0 mm, lift voorzien van een opritje
Motor (geïntegreerd) 		
Elektrisch 2.2 kW of 4 kW
E-aansluiting			
400 V, 16 Amp. (C-kar), 3 fase, nul en aarde
				
230 V, 20 Amp. (C-kar), 1 fase, nul en aarde
Veiligheid		
Beveiligd volgens de EN81-41 norm ‘personen & 		
				goederen heffers’

Bovenaanzicht van een bedtoegankelijke platformlift

Maatvoering

Standaard en variaties
Voor ieder pand is er een
passende lift. Als een standaard
maatvoering niet mogelijk is,
kunt u bij Kroon Liften uw lift
op maat laten maken. Door de
compactheid is een BasicLine
bijna in elke ruimte te installeren.
De kleinste BasicLine heeft
zelfs een vloeroppervlakte van
minder dan één vierkante meter.
Hiernaast ziet u onze minimale,
maximale en daartussen onze
standaard afmetingen. De liften
zijn op de centimeter nauwkeurig
op maat te leveren. Door de
mogelijkheid om de lift in een
bouwkundige of eigen schacht te
monteren zijn de mogelijkheden
onbeperkt.
De
afmetingen
in de tabel hiernaast sluiten
naadloos aan op het bouwbesluit.

Minimaal (mm)

Rolstoel
toegankelijk

Brancard
toegankelijk

Bed
toegankelijk

Maximaal (mm)

Hefvermogen (kg)

250

400/500

1000

1000

1000

Platformbreedte

570

1100

1100

1400

1400

Platformdiepte

805

1400

2200

2500

2500

Sparingsbreedte

1000

1540

1560

1860

1860

Sparingsdiepte

900

1500

2310

2610

2610

50

50

110

110

110

2300*

2300*

2300

2300

3100

Deurbreedte

440

900

1000

1300

1300

Deurhoogte

1800*

2100*

2100

2100

2800

1000

1540

1860

2060

2060

2030*

2330*

2330

2330

3130

Put

(Oprit bij geen put)

Schachthoogte
(Bovenste verd.)

Deursparing
(Breedte)

Deursparing
(Hoogte)

* Lift kan uitgevoerd worden met een halfhoge toegangsdeur.
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•
•
•
•

Standaard kleur RAL 9006
Blank geanodiseerd alumium
4 zijden glas mogelijk
360 ° panoramalift

•
•

Optionele kleur Ral 9010
3 zijden met sandwich panelen

•
•

Optioneel Ral-kleur naar keuze
Het is mogelijk om glas met
sandwichpanelen te combineren

Schacht

Interieur & exterieur
De
liftschacht
van
de
BasicLine
wordt
standaard
opgebouwd door middel van
sandwich schachtpanelen en
geanodiseerde
aluminium
hoekprofielen.
Optioneel
is
het een mogelijkheid om de
schacht met panelen van gehard
en gelaagd veiligheidsglas uit
te voeren. Omdat de basis van
onze lift uit aluminium bestaat is
het totale gewicht te reduceren
waardoor de lift ook in bestaande
gebouwen te installeren is.
Met de schachtpanelen en de
hoekprofielen wordt een koker
gecreëerd waar het platform
zich vrij in kan bewegen.
Behoudens de machinezijde
kan er aan iedere zijde van de
schacht op iedere verdieping
een deur geplaatst worden.

•

Deurconfiguraties op de verdiepingen

•

Groen is het platform

•

Blauw is de schachtmaat

•

Rood is de bouwkundige
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sparingsmaat
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•
•
•

In een bouwkundige schacht
Uitgevoerd in RAL 7016
Externe haalknop op de muur

Projecten

Een greep uit ons archief

Rolstoeltoegankelijke winkel

Bedtoegankelijke zorginstelling

Goederentoegankelijke winkel

Brandcardtoegankelijke dokterspraktijk

Exterieurlift bij een zwembad
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De Kroon BasicLine
Toepassing & voordeel
Waar vanwege ruimtegebrek
of
financiële
overwegingen
traditionele liften niet kunnen
worden toegepast, biedt Kroon
liften de uitkomst. Ons type
liften heeft veel voordelen ten
opzichte van de traditionele
lift. De maatvoeringen zijn
zeer flexibel, waardoor onze
modellen bijzonder geschikt
zijn
voor
toepassing
in
ieder gebouw. Dankzij de
onbegrensde
designen
optiemogelijkheden is deze lift
een aanwinst in uw interieur.
Dit in combinatie met het
gebruiksgemak,
lage
prijs,
verbruikskosten en het niet
noodzakelijk zijn van een
jaarlijkse keuring maken de Kroon
liften een uitstekend alternatief
op
de
traditionele
liften.
Door
de
flexibiliteit
van
ons
product
zijn
de
toegangen in alle mogelijke
posities
te
configureren.

Buiten toegang voor de leveranciers van de slagerij

•
•
•
•
•
•

Veelzijdigheid op zijn best
Simpelweg eenvoudig
Veiligheid eerst
Zuinig
Eenvoudige installatie
Geluidsarm

Techniek

Achter onze platformlift
De Kroon BasicLine is voorzien
van een eenvoudige, maar uiterst
betrouwbare techniek. Door
middel van de elektromotor en de
moer, welke rondom de spindel
wordt gedraaid, wordt de lift in
beweging gezet. Het platform
beweegt zich hierdoor langs de
geleiders omhoog en omlaag.
Het automatische smeersysteem
zorgt voor een soepele beweging
van de lift. Het grote voordeel
van een spindel aangedreven
lift is dat er geen machinekamer,
liftput of dakopbouw nodig zijn.
De spindel

De BasicLine in opbouw

Bevestiging middels een krans

Bevestiging middels een schoor
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Deuren

En enkele liftopties
Spreek- en luister verbinding
GSM module
Niveau indicator op bedieningspaneel
Niveau indicator op platform
Aankomstsignalering
Elektrisch nooddaalsysteem
Soft start/stop frequentieregelaar
Glazen schachtpanelen
Exterieurkit
Schachtdak incl. Led spot lights
Automatische schachtverlichting
Oprit, indien er geen put mogelijk is
Opklapbaar zitje
Buitenstandaard deurhoogtes
Sleutelschakelaar op bedieningspaneel
of deur
Automatische deuropeners
Externe haalknop
Elleboogdrukknop

Dichte deur

Panorama glas

Brandvertragend
(60 minuten)

Brandvertragend
(60 minuten)

Dubbel panorama

Halfhoge toegang
(1100 of 1300 mm)

•
•

De deuren van de BasicLine worden standaard
geleverd
in
geanodiseerd
aluminium.
De bed- en brandcardtoegankelijke liften
worden geleverd met een stalen deur
en handgreep
voor extra stevigheid.

BasicLine K4000

Maakt ieder huis toegankelijk.
Als u een lift in huis wenst, dan wilt
u natuurlijk dat er zo min mogelijk
bouwkundige
aanpassingen
en kosten bij komen. Als u
kiest voor een BasicLine zijn
er geen forse bouwkundige
aanpassingen
nodig.
Een
voedingskabel en spanning naar
de eerste verdieping is voor
een BasicLine lift voldoende.
Zo leveren wij bijvoorbeeld de
BasicLine K4000. Deze lift neemt
minder dan één vierkante meter
(96 x 86 cm) ruimte in. De lift
kan al worden ingebouwd met
een put van 5 cm diep. De lift
kan zowel binnen als buiten aan
de gevel gemonteerd worden.
De installatie gebeurt snel en
eenvoudig. Daarnaast heeft u
geen aparte machineruimte
nodig en kan de BasicLine
worden aangesloten op het
standaard
net
van
230V.

•

De huislift kan worden
aangesloten op 230V

Huislift met een oppervlakte
van minder dan één vierkante
meter.

15

Nederland
Industrieweg 9
7161BX Neede
+31 (0) 85 - 800 2233
info@kroonliften.com
www.kroonliften.com
België
Uitbreidingstraat 84
2600 Berchem
+32 (0) 784 821 95
info@kroonliften.be
www.kroonliften.be

