Brengt uw
woning op een
hoger niveau

De elegante
thuislift
Lift op de begane grond

Lift op weg naar boven

Lift op de verdieping
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De e l e g a nt e t hui s l i ft
Met zijn grotendeels transparante ontwerp is de MijnLift de premium optie op het gebied
van privé liften in de thuisomgeving. De elegante vormgeving en perfecte afwerking
zijn een verrijking van uw huis.
Uitgevoerd met speciaal ontworpen LED verlichting in het plafond, en eenvoudige
bediening, zowel in de lift als op de verdiepingen, is de MijnLift een stijlvolle en buitengewoon functionele aanvulling op uw thuissituatie.
Iedere MijnLift is standaard voorzien van een slim beeldscherm dat u volledig op de
hoogte houdt van het functioneren van de lift. Niet alleen tijdens het bedrijf, maar ook
als er onverhoopt eens iets mis is.
De MijnLift heeft een maximale hefhoogte van 4,2 meter, en beschikt hiermee over één
van de grootste hefhoogtes op de markt.
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De grootste
hefhoogte
op de markt
Lift op de verdieping

Lift op weg naar beneden

Lift op de begane grond
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De g ro o t s t e he fho o g te o p d e m a r k t
De MijnLift beschikt over alle eigenschappen en voordelen die zo kenmerkend zijn voor
kabelliften. Hoge veiligheid, geruisloze en soepele loop.
Verkrijgbaar in drie verschillende cabine afmetingen: éénpersoons, tweepersoons en een
rolstoel brede uitvoering.
Alle liften in deze serie kunnen geleverd worden met een veilig draagvermogen tot 300
kilo, en een brede reeks opties en accessoires voorziet in vrijwel alle aanvullende wensen.
Het stijlvolle ontwerp en de mogelijkheid om de lift wat betreft kleur en voorzieningen aan
uw eisen aan te passen, betekent dat de MijnLift in ieder interieur op zijn plaats is.
Door het ontbreken van muurbevestigingen, liftschacht en liftput is de montage van de lift
snel en eenvoudig. Hierdoor zijn de aanpassingen in uw huis zeer beperkt en eenvoudig
weer ongedaan te maken.
Door het slimme ontwerp en de goede voorbereiding in de fabriek is een MijnLift
doorgaans binnen twee montagedagen gebruiksklaar.
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Liftbesturing aan de buitenzijde

Liftbesturing in de lift

Informatie beeldscherm in de lift

Standaard uitvoering
Technische details

2 stopplaatsen
Voeding :
220-240 volt wisselstroom
		10 Ampère
Snelheid :
0,1 meter per seconde
Hefhoogte:
tot 4,2 meter
Stil bedrijf door elektrische lieraandrijving

Uitstekende veiligheidsvoorzieningen
en bediening

Eén keer indrukken bediening
Soft Start en Stop uitvoering
Handbediende deur met veiligheidsvergrendeling
Cabine met Ledverlichting
Afstandsbediening op begane grond en etage
Intelligent diagnose display in de cabine

Geen schacht of put
Geen wandbevestiging
Beperkte buitenafmetingen
Begaanbaar zelfsluitend vloerluik

Aandrijving
Elektrische lieraandrijving
Afmetingen

Beschikbare cabine maten:
542 x 750 – 850 x 750 – 850 x 1250
Hefvermogen:
255 kg (Standaard uitvoering)
300 kg (Speciale uitvoering)
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Noodstroomvoorziening voor daalbeweging
Snelheidsbegrenzer en slappe kabel detectie
Veilige stuurspanning
Noodeindschakelaar
In op- en neerwaartse beweging drukgevoelig
beveiligd
Volledige deur
Noodontgrendeling deur
Obstakel detectie
Noodstop knop
Overlast signalering
Automatisch bewegend vloerluik

Optionele voorzieningen
Opklapbaar zitje
Handgreep
Spiegel
Afwijkende RAL kleur
Telefoon
Vasthoud besturing
Automatische deur
Sleutel schakelaar

Normering

Europese Machinerichtlijn
British Standard 5900
Europese Norm 81-41 (waar van toepassing)
Als gevolg van de doorlopende product ontwikkeling
kunnen de specificaties van de lift zich wijzigen. De
getoonde afbeeldingen zijn indicatief. De feitelijke uitvoering is afhankelijk van de gewenste specificaties.

Strickledeweg 96 - 3044 EL Rotterdam • T +31(0)10 4373211 • E info@mijnlift.nl • I www.mijnlift.nl

S-L-EBD-NL-MIJNLIFT-001-V03

Perfectie op de vierkante meter

Veiligheidsvoorzieningen

De MijnLift is onderdeel van een breed programma verticaal transport opties voor zowel de
thuisomgeving als gebruik in bedrijf, instelling of de publieke ruimte.

Onderstaand een overzicht van het programma
Publieke ruimte – Thuis situatie – Dienst en goederen

Publiek gebruik
Step lift 1 meter versie

X

EntreeLift 2/3 meter versies

X

Thuisgebruik
X

EasyHomeLift

X

MijnLift

X

Platformlift

X

Industrieel

X

Goederenlift

X

Schaarlift

X
X

X

X

S-L-EBD-NL-MIJNLIFT-001-V03

Autolift
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