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Kolomheffer

Technische specificaties

De Kolomheffer van Kroon Liften
is een open plateaulift, die zowel
binnen als buiten geplaatst kan
worden. Onze kolomheffer is
geschikt voor niveauverschillen van
600 mm tot 3000 mm in commerciële
en huishoudelijke omgevingen
voor een mooie open situatie. De
kolomheffer is specifiek ontworpen
voor toepassingen met weinig of
geen bouwkundige aanpassingen
aan het gebouw of de omgeving.
Het design biedt een esthetisch
aantrekkelijke oplossing
en is
leverbaar in iedere gewenste RALkleur of geborsteld RVS. De lift biedt
een veilige en gemakkelijke manier
om toegang te krijgen tot een pand
waar trappen anders de toegang voor
mindervaliden zouden beperken.
Deze lift is ontworpen om gebruikers
flexibiliteit te bieden. De kolomheffer
is
een
ruimtebeparende
en
kostenefficiente manier om iedereen
toegang te geven tot uw pand.

Put				
Niet nodig door intern oprit
Toepassingen			
Voor binnen en buiten
Hefhoogte			
600 mm tot 3000 mm
Certificering			
Machinerichtlijn (2006/42/EG) EN81-41
Aantal stopplaatsen		
2
Cabine hoogte		
1100 mm
Hefvermogen			400 kg
Aandrijving			
Zeer stil, riem aangedreven
Machinekamer		
Geïntergreerd tussen de geleiders
Vloer				Anti slip vloer
Cabineafwerking		
Geïntergreerde handrail
				
Wanden en deuren van veiligheidsglas
Veiligheid			
Knel-, deur- en machinebeveiliging
E-aansluiting			
400 V, 16 Amp. (C-kar), 3 fase, nul en aarde
				
230 V, 16 Amp. (C-kar), 1 fase, nul en aarde
				

Kolomheffer

Maatvoering en opties

Dichte deuren & wanden mogelijk
Automatische deuren
RVS uitgevoerd
Eigen vloer op het platform
Iedere RAL-kleur mogelijk
Diverse afmetingen mogelijk
Traanplaat vloer
Vlakke platformvloer (Liftput van 5 cm)
Exterieurpakket
Externe paal met haalknop
Brandweerschakeling

Platformafmeting (B x D)
900 x 1400 mm		
1000 x 1400 mm		
1100 x 1400 mm		
900 x 1100 mm		
1000 x 1100 mm		
1100 x 1100 mm 		

Bouwkundige sparingsmaat (B x D)
1100 x 1760 mm
1200 x 1760 mm
1300 x 1760 mm
1100 x 1460 mm
1200 x 1460 mm
1300 x 1460 mm

Deurbreedte
750 mm
850 mm
950 mm
750 mm
850 mm
950 mm

Intern oprit, geen liftput
nodig.
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