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G O E D E R E NL I F T AT L A S L L

GOEDERENLIFT ATLAS LL
TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE
Basisgegevens
• Draagvermogen van 50 tot 300 kg
• Cabine met maximaal 3 toegangszijden
• Schachtdeuren als guillotinedeur, draaideur of combinatie
• Deuren op borsthoogte of op grondniveau
• Locatie van de motor bovenaan, onderaan of naast de schacht
• Hefsnelheid: van 0.20 m/sec tot 0.45 m/sec
• Met vanginrichting indien de ruimtes onder de schacht toegankelijk zijn
Basisuitrusting
• Gegalvaniseerde cabine en deuren, nadien te schilderen door de klant
• Thermisch verzinkte materialen, voorgemonteerde elementen voor snelle en eenvoudige montage
• Motor met wormwieloverbrenging
• Volledig voorbedrade en onmiddellijk aansluitbare 24V-microprocessorbesturing
• Bediening voor oproepen en aansturen van de lift
• Oproep- en aansturingsknoppen, zoemer / buzzer en verdiepingsaanduiding met lampje
• Diagnostische software
Optioneel
• Vlam- of brandwerende deuren
• Afsluiten van de cabine om de inhoud te beschermen
• Frequentieregelaar
• Verwarming in de bodemplaat
• Cabineverlichting met leds
• Schachtverlichting met leds
• Beveiliging tegen overbelasting
• Automatische deuren
• Verschillende materialen en ontwerpen, volgens de vereisten van de klant
• Intercom
• Bescherming tegen stof en water (IP)
• Speciale oplossingen voor kleine ruimtes
• Oplossingen op maat
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WAAR VIND JE ONS?
(showrooms enkel op afspraak)
BELGIË:
Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem
Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

KANTOOR
ALPHEN AAN DEN RIJN

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:
Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange
SHOWROOM
WAREGEM

NEDERLAND:

SHOWROOM
WEMMEL
KANTOOR
THIMISTER-CLERMONT

Alphen aan den rijn :
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

HOE VIND JE ONS?
KANTOOR
PEPPANGE

Bel gratis voor meer informatie, een offerte
of een afspraak naar: 0800 20 950
Bezoek onze website: www.comfortlift.be

WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?
99 Meest complete gamma aan liften in België
99 Steeds op maat van uw situatie
99 Meer dan 50 jaar expertise en know-how
99 Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
99 Service 24/7
99 Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
99 Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
99 Vrijblijvende offerte & advies
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