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SPECIAL

Reco-lift PP

PRODUCTS

De Reco-lift PP is een tijdelijke lift die

De Reco-lift PP is goedgekeurd volgens de

gemakkelijk te transporteren en op te

machinerichtlijn 98/37/EC, waarbij wordt

bouwen is. Door de binnenlift in een

voldaan aan de EN 81-1 EN 12159. Voor

40-voets container te plaatsen en vervolgens

ingebruikname wordt de opstelling gekeurd

te kantelen, hebben wij een “Plug and

door een onafhankelijke keuringsinstantie

Play” product gerealiseerd. De 40-voets

(bijv. Liftinstituut) en dient eens per half jaar

container zorgt ervoor dat het internationaal

herkeurd te worden.

vervoer per boot of trailer eenvoudiger
en goedkoper wordt. Daarnaast heeft de

Bij het ontwerp van de Reco-lift PP is,

Reco-lift PP een doorloop liftkooi, een hoge

net als alle andere Reco-liften, rekening

snelheid door tractieaandrijving en is zeer

gehouden met de toegankelijkheid voor

gebruiksvriendelijk. Deze tijdelijke lift is

brancards, rolstoelgebruikers en/of mensen

bij uitstek geschikt voor evenementen van

met een rollator. Dit is te zien aan de ruime

korte en lange duur, tijdelijke stations en

drempelloze entree van de lift, maar ook

moderniseringsprojecten in laagbouw.

aan de cabine van de lift. Voor gebruikers
is de Reco-lift PP comfortabel en eenvoudig
in gebruik door middel van drukknoppen die
men gewend is van de vaste lift. Iedereen
kan de lift gebruiken zonder uitgebreide
instructies

en

gecompliceerde

systemen

met pasjes en/of bedieningskaarten. Dit is
een zeer groot voordeel, aangezien men
geen extra moeite hoeft te doen om de lift
te kunnen gebruiken. Daarnaast is het een
direct voordeel in openbaar gebruik.
De Reco-lift PP kan tot maximaal drie
uitstapmogelijkheden komen, waarbij de
laatste hoogte vanaf begane grond 8,10
meter is. De variabele verdiepinghoogtes
kunnen versteld worden door onze in hoogte
verplaatsbare etagedeuren met verlichting,
bediening en veiligheidsvoorzieningen.

Kenmerken en specificaties
Kenmerken Reco-Lift PP

Technische specificaties

De Reco-lift PP is ingebouwd in 1 module,

Maximale hefhoogte:

waardoor hij zeer snel op te bouwen is en

8,1 m

geschikt is voor korte huurperiode.

Maximaal aantal personen:
Tijdelijke lift met een geruisloze tractieaandrijving.

13 personen
Nominale last:

Veilig & betrouwbaar. Controle op afstand
door het gebruik van Winmos monitoring.
Daarnaast is de tijdelijke lift volledig
gesloten, waardoor hij veilig te gebruiken

1000 kg
Afmeting liftcabine (b x d x h):

1,1 x 2,1 x 2,2 m

is in alle weersomstandigheden (zelfs

Afmeting toegang:

boven windkracht 6).

0,9 m breed

Gebruiksvriendelijk & comfortabel door

Afwerking liftcabine:

de

gelijkvloerse

toegang.

Hierdoor

is de tijdelijke lift toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en brancards.

Roestvrij staal (vandalisme bestendig)
Deuren:

Automatische schuifdeuren

De liftkooi heeft een spiegel & handreling,
volgens de wet geboden toegang.
De tijdelijke lift is zuinig in energieverbruik
door het gebruik van Bohnke & Partner
Blue Modus technologie & LED verlichting.

Telefonisch bereik:

Spreekluisterverbinding
door GSM
Snelheid:

0.8 m/s
Lift schacht (w x d):

1100

2,45 m x 2,9 m
Voeding:

2896

2100

400 V – 25 Amp (traag)

2438

