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AUTOLIFT ZONDER PERSONENVERVOER PW

Met een autolift kunnen voertuigen tussen verschillende verdiepingen getransporteerd worden. Bij
dure bouwgronden en een beperkte bouwruimte krijgen kandidaat-bouwers een alternatief voor een
traditioneel hellend vlak. Autoliften bestrijken slechts een oppervlakte van 16,5-18 m² per bouwlaag
tegenover 60-100m² voor een hellingsbaan.
PW equipment bvba biedt met een kwalitatief gamma autoliften parkeer- en stockeeroplossingen
aan waarbij de bestuurder en de passagiers al dan niet in het voertuig blijven zitten tijdens de
liftbeweging.
Autoliften zonder personenvervoer worden ingezet in de particuliere woningbouw. Dit is de ideale
oplossing om uw wagenpark of collectie oldtimers op een economisch verantwoorde manier te
stallen. Uiteraard kunnen ook andere goederen met de lift getransporteerd worden.
Ook in de automotive worden autoliften zonder personenvervoer ingezet. Een autolift in een
showroom van een autodealer is niet alleen functioneel maar ook een eyecatcher.

particuliere woningbouw
Automotive

De autoliften worden ontworpen, geproduceerd en gemonteerd
door PW equipment. In overleg met de architect of bouwheer
kunnen we een plan opmaken van de lift en de liftschacht.

Made in Belgium

4-palensysteem
schaarsysteem

4-palensysteem

schaarysteem

•

Hydraulische aandrijving met staalkabels

•

Dubbele hydraulische aandrijving

•

Met valbeveiliging

•

Leidingbreukventielen

•

Geen liftput nodig! Bouwhoogte van slechts
160mm

•

Liftput nodig !

•

Optimale benutting van de schacht.

•

Met afrijramp

•

•

Hefcapaciteiten: 3000 kg , 4000 kg, 5000kg,…

Hefcapaciteiten: 2500 kg , 5000 kg,
7000kg,…

•

Maatwerk: Wij maken de lift op maat van uw
gewenst hefvermogen en afmetingen.

•

Maatwerk: Wij maken de lift op maat van
uw gewenst hefvermogen en afmetingen.

VEILIG

Autoliften van PW voldoen aan de
machinerichtlijn 2006/42/EC met een
snelheid van max. 0,15 m/s.

Een erkend keuringsbureau levert
een keuringsattest af bij de
indienstelling. Een jaarlijkse controle
door een keuringsorganisme is niet
vereist.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Eenvoudige bedieningsknoppen.
Hydraulische groep + Sturingskast met bediening

Optioneel kan de lift uitgerust
worden met een afstandsbediening
om de lift op te roepen.
Bij groen licht kan de bestuurder de
lift binnenrijden.
Aan de buitenpoort wordt een
codeklavier of sleutelschakelaar
geplaatst om de lift op te roepen .

DISCREET

valbeveiliging 4-palensysteem

Stijlvolle poorten worden
geïntegreerd in het bouwontwerp.
De LED-signalisatie is subtiel
aangebracht (optie).

MADE IN BELGIUM
De autoliften worden in België
ontworpen en geproduceerd met
degelijke materialen.
De montage gebeurt door ervaren
technici die topkwaliteit afleveren.

SERVICE
Bij een storing of panne is PW
equipment bvba bereikbaar 7/7,
24/24h.

4-palensysteem: Hydraulische aandrijving met staalkabels

