
PERSONENLIFTEN



ENERGIEZUINIG,
BETROUWBAAR

ENVEILIG

Personenliften leveren een cruciale bijdrage aan de
toegankelijkheid van iedere publieke ruimte en aan
de levensloopbestendigheid van de woning. De
plaatsing van zo’n lift hoeft helemaal niet zo
complex en ingrijpend te zijn. Onze liften vergen
doorgaans slechts minimale bouwkundige
aanpassingen, en ook verrassend weinig ruimte.

Bij alle personenliften is er veel aandacht voor
energiezuinigheid, betrouwbaarheid en veiligheid,
zodat de investering zich heel snel terugverdient,
zowel in toegevoegde waarde als in comfort.

Tegenwoordig is ook het design geen
ondergeschoven kindje meer. De meeste
personenliften zijn leverbaar in verschillende
kleuren, uitvoeringen en met extra opties.
Afhankelijk van de bestaande situatie en de wensen,
vind je bij MTH Lifttechniek dus altijd de lift die
daarbij past.
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”De A-7000 is speciaal ontworpen voor publiek gebruik. Deze lift
kan zonder bouwput worden geplaatst.’’

PLATFORMLIFT A-7000

Demeest veelzijdige platformlift in demarkt

De A-7000 kent een maximale belasting van 500 kg. De lift wordt doorgaans
gebruikt als personenlift, maar is in een speciale uitvoering ook leverbaar als
goederenlift. Vanwege het lage energieverbruik en de LED-verlichting is dit model
gecertificeerd met een ‘Energielabel A’. De lift is leverbaar in iedere gewenste
kleur en kan qua uitstraling volledig worden aangepast aan de wensen en
voorwaarden.
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POPULAIRE LIFTINSTALLATIE VOOR PUBLIEK GEBRUIK
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Besparen op bouwkundige aanpassingen

De platformlift A-7000 is al jaren onze meest populaire liftinstallatie
voor publiek gebruik. Dit model heeft een snelle installatietijd, kost
weinig in verbruik en vergt minimaal onderhoud. Met een
bouwhoogte van slechts 50 mm kan de platformlift zonder liftput
geplaatst worden. De lift heeft een namelijk een zelfdragende
schachtconstructie waarin alle aandrijvingen zijn verwerkt. Dit
scheelt aanzienlijk in de bouwkundige kosten.



KENMERKENA-7000
Afmetingen MODEL PLATFORMAFMETING BUITENMAAT CAPACITEIT

1 1040 x 900 mm 1160 x 1275 mm 250 kg
2 1280 x 900 mm 1400 x 1275 mm 410 kg
3 1480 x 900 mm 1600 x 1275 mm 410 kg
4 1280 x 1000 mm 1400 x 1375 mm 410 kg
5 1480 x 1000 mm 1600 x 1375 mm 410 kg
6 1480 x 1100 mm 1600 x 1475 mm 410 kg
7 1580 x 1100 mm 1700 x 1475 mm 500 kg
8 1980 x 1000 mm 2100 x 1375 mm 500 kg

Kleurstelling Standaard in Wit RAL9016. Optioneel in iedere RAL-kleur te leveren.

Glas STANDAARD OPTIONEEL
Helder glas Getint glas

Vloer

Technische Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
conformiteit Europese norm EN 81-41

Nominale snelheid Max. 0.15 m/s

Hefhoogte 250 - 13.000 mm

Hoogte bovenkant Min. 2240 mm

Aantal etages 2 tot 6 verdiepingen

Installatie Met liftput van 50 mm diep of oprijplaat

Werking Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening 230 V 1-fase of 400 V 3-fase

Aandrijfsysteem Gepatenteerd spindel/moer-systeem

Garantie I.c.m. voorgeschreven onderhoud, 5 jaar op de lift en 10 jaar op de aandrijving

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code
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CABINELIFT ELFO
De luxe cabinelift met volop
keuze in afwerking

Italiaans designmet brede toepassingsmogelijkheden

De Elfo is een luxe cabinelift van Italiaans design, die zowel inwoningen
als in appartementen, kantoren en winkelcentra wordt toegepast. De
grote aantrekkingskracht van deze lift is de unieke keuzevrijheid in kleur
en afwerking.Met meer dan 40.000 verschillende combinaties creëer je
iedere gewenste uitstraling. Daarnaast is de lift voordelig in aanschaf
en onderhoud, waardoor maatwerk ineens betaalbaar wordt.

”De lift is leverbaar met draaideuren en vasthoudbesturing, of
met telescoopdeuren en volautomatische besturing.’’
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Comfortabel en fluisterstil in gebruik

De Elfo kan worden uitgevoerd in een gesloten
cabine met volledig automatische besturing, maar
ook met draaideuren en een vasthoudbesturing.
Voor de plaatsing is een liftput nodig van slechts
130 mm diep, waardoor de Elfo bijna overal te
realiseren is, zonder ingrijpende bouwkundige
voorzieningen. De lift maakt gebruik van een
hydraulische aandrijving. Dit zorgt voor een soepel,
comfortabel gebruik en minimale geluidsproductie.

// 12 // 13



Afmetingen De Elfo heeft een flexibele maatvoering en is op de milimeter nauwkeurig te produceren

Kleurstelling Verkrijgbaar in iedere RAL-kleur.
Ruime keuze uit diverse afwerkingsmogelijkheden.

Glas STANDAARD OPTIONEEL
Helder glas Gekleurd, donker getint

of gematteerd glas

Vloer STANDAARD

(Optioneel diverse aanvullende mogelijkheden)

Technische Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
conformiteit Europese norm EN 81-41

Nominale snelheid Max. 0.15 m/s

Deuren Keuze uit draaideuren en telescoopdeuren

Hefhoogte 250 - 18.250 mm

Hoogte bovenkant Min. 2150 mm

Capaciteit Min. 300 kg - Max. 1000 kg

Aantal etages 2 tot 6 verdiepingen

Installatie Met liftput van minimaal 130 mm diep

Werking Gesloten cabine: Volautomatische besturing
Open cabine: Vasthoudbediening in de cabine, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening 230 V 1-fase of 400 V 3-fase

Aandrijfsysteem Hydraulisch

Garantie 24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud

KENMERKEN ELFO

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code
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BUITENLIFTGL
‘BUITENGEWONE’ LIFT

Van binnen naar buiten

De GL-buitenlift is een ideale oplossing voor bedrijven of appartementencomplexen die
binnen een gebrek aan ruimte hebben. Door de lift naar buiten te verplaatsen, lost u dit
logistieke probleem op. De lift is standaard voorzien van een verwarmingselement om
condensvorming te voorkomen en om voldoende comfort te garanderen. Indien
gewenst kunnen wij ook de speciale goederenliftuitvoering leveren. Als personenlift is
de GL-buitenlift toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar andersom geldt dat ook: ál
onze rolstoelliften zijn geschikt voor buiten.
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”Deze robuuste lift is bestand tegen alle weersomstandigheden en kan
zowel voor goederenvervoer als voor personen worden ingezet.’’
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Brede toepassing

Met de GL-buitenlift wint u kostbare ruimte, zonder dat
er ingrijpende aanpassingen nodig zijn. De buitenlift
wordt met een zelfdragende schacht geleverd en kan
dus snel geïnstalleerd worden. De lift is energie- en
onderhoudsvriendelijk en bestand tegen zon, regen en
wind. Aangezien de maatvoering tot op de centimeter
nauwkeurig kan worden bepaald, kunt u de lift in iedere
gegeven situatie inpassen: breed, en met dubbele
deuren of juist zo bescheiden mogelijk, zodat het
binnen de planvoering past. We bespreken graag wat
voor u de beste oplossing is.
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KENMERKENBUITENLIFT
Afmetingen MODEL PLATFORMAFMETING BUITENMAAT CAPACITEIT

1 850 x 1250 mm 1145 x 1350 mm 400 kg
2 1100 x 1500 mm 1400 x 1600 mm 400 kg
3 1100 x 1600 mm 1400 x 1700 mm 500 kg
4 1100 x 1700 mm 1500 x 1800 mm 800 kg
5 1200 x 2100 mm 1600 x 2200 mm 1000 kg

Kleurstelling Standaard Dobel 1072 (gebroken wit). Optioneel meerdere kleuren mogelijk.

Zoekt u een andere afmeting? De buitenlift kan op de cm nauwkeurig geproduceerd
worden met een maximale maat van 1400 x 2500 mm.

Glas STANDAARD
Helder glas

Vloer Standaardvloer van vinyl. Optioneel aluminium tranenplaat.

Technische Europese machinerichtlijn 2006/42/EC
conformiteit Europese norm EN 81-41

Nominale snelheid Max. 0.15 m/s

Hefhoogte 250 - 12.000 mm

Aantal etages 2 tot 6 verdiepingen

Installatie Liftput van 50 mm diep (400 kg uitvoering) tot max 100mm diep (1000 kg uitvoering)

Werking Vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing op de stopplaats

Stroomvoorziening 230 V 1-fase of 400 V 3-fase

Aandrijfsysteem Gepatenteerd spindel/moer-systeem

Garantie 24 maanden i.c.m. voorgeschreven onderhoud

Vrijblijvende prijsopgave ontvangen?
Scan de QR-code



Opwerkdagen geopend van 9:00tot 17:00 uur

De keuze voor een lift maak je ook niet iedere dag.
Om tot een goede afweging te komen, ben je van
harte welkom in onze ruime showroom in Alphen
aan den Rijn.

Hier staan diverse liftmodellen werkend opgesteld,
zodat je zelf het verschil kunt ervaren. Uiteraard
word je daarbij begeleid door onze gespecialiseerde
liftadviseurs. Zij maken graag tijd om jouw situatie
in kaart te brengen en om vragen te beantwoorden.
Je ziet hoeveel (of juist: hoe weinig) ruimte de lift in
beslag neemt, hoort het geluid en ervaart het gemak
van het bedieningspaneel. Zo krijg je goed zicht op
de liftoplossing die het best bij je past en ben je
verzekerd van een deskundig advies over jouw
aanschaf.

ZELF ZIEN,
PROBEREN
EN ERVAREN?
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Telefoon: +31 (0)88 2340800

E-mail: info@mthlifttechniek.nl

Website: www.mthlifttechniek.nl

MTH Lifttechniek B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 15

2408 AL Alphen aan den Rijn

PROFESSIONEEL BEDRIJF,PERSOONLIJKE SERVICE

MTH Lifttechniek is een gerenommeerd liftbedrijf dat met name
in de Benelux opereert. Achter deze naam gaat een professionele
organisatie schuil, ontstaan uit een fusie van de bedrijven Marco
Lifttechniek, Tramétex en Hymo Nederland. Met meer dan 25
medewerkers voorzien wij onze klanten van passend advies, de
beste montageen het juiste onderhoudvan hun liftinstallatie. Met
onze eigen, goed opgeleidemonteurs kunnenwij de hoogstaande
kwaliteit en service bieden die onze klanten al jaren van ons
gewend zijn. Eerst zien, dan geloven? Je bent van harte welkom
in onze uitgebreide showroom in Alphen van den Rijn, waar je je
goed kunt laten informeren over de juiste lift voor jouw situatie.


