PW equipment bvba
Verrekijker 63
B-8750 Wingene

AUTOLIFTEN MET PERSONENVERVOER PW
Info@pw-equipment.be
0472 95 39 55
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 worden ingezet in de stad. PW equipment plaatst autoliften die toegang geven tot een
parkeerkelder in appartementen en kantoren. Appartementen met een parkeergarage bieden een
grote meerwaarde voor zowel de bouwheer als de bewoners. Een parkeergarage in de stad is goud
waard.
Autoliften van PW equipment vinden tevens veelvuldig hun weg naar de particuliere woningbouw.
Dit is de ideale oplossing om uw wagenpark of collectie oldtimers te stallen. Uiteraard kunnen ook
andere goederen met de lift getransporteerd worden.
Ook in de automotive worden autoliften ingezet. Een autolift in een showroom van een autodealer is
niet alleen functioneel maar ook een eyecatcher.

Appartementen en kantoren

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. Om de
schachtoppervlakte optimaal te benutten maken we bij voorkeur
gebruik van een schaarsysteem.

Made in Belgium

Productie, made in Belgium
CAD 3D-ontwerp

Montage

schaarsysteem

VEILIG

De schachtopeningen zijn voorzien van degelijke en veilige en
geluidsarme poorten voor intensief gebruik. Voor een veilige werking zijn
de poorten voorzien van een veiligheidsonderbreking en fotocellen.

Met een afstandsbediening kan de bestuurder de lift oproepen zonder
dat hij moet uitstappen. Wanneer de bestuurder groen licht krijgt kan hij

Autoliften van PW voldoen aan de
machinerichtlijn 2006/42/EC met een
snelheid van max. 0,15 m/s. en een
maximaal te overwinnen
hoogteverschil van 3m.
Een erkend keuringsbureau levert
een keuringsattest af bij de
indienstelling. Een jaarlijkse controle
door een keuringsorganisme is niet
vereist.

de lift inrijden.

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Elke bewoner beschikt over een
afstandsbediening om de lift te
bedienen.
Bij groen licht kan de bestuurder de
lift binnenrijden.
De liftkooi is uitgerust met
eenvoudige functies op
ergonomische rijhoogte aan beide
kanten van de lift.
Pijlen op de bedieningspanelen geven
aan of de wagen correct
gepositioneerd staat.

Inritpoort

Aan de buitenpoort wordt een
codeklavier of sleutelschakelaar
geplaatst om de lift op te roepen
zodat de bewoners ook zonder
afstandsbediening de lift kunnen
gebruiken
afstandsbediening

LED signalisatie

COMFORT
De liftschacht is verlicht en de ruimte
in de lift is ruim om de bestuurder in
alle comfort te transporteren.

DISCREET
Stijlvolle poorten worden
geïntegreerd in het bouwontwerp.
De LED-signalisatie is subtiel
aangebracht.
Groen licht: bestuurder rijdt binnen

STIL

Naast de afstandsbediening kan de bestuurder de lift ook ook oproepen
met een sleutelschakelaar of codeklavier aan de inritpoort.
In de liftkooi zijn er 2 overzichtelijke bedieningspanelen geplaatst. De rode

Een hydraulisch aggregaat met 2-traps
aan- en uitloop zorgt voor een
elegante en geruisloze werking van de
lift. De liftdeuren zijn voorzien van
een soft start-stopsysteem

pijlen en de groene lamp geven aan of het voertuig correct gepositioneerd
staat.
Bij een technische storing of elektrische panne kan de bestuurder zichzelf

MADE IN BELGIUM

evacueren door aan een nooddaalventiel te trekken om de lift te zakken

De autoliften worden in België
ontworpen en geproduceerd met
degelijke materialen.

en de poort in de kelder manueel te openen.

De montage gebeurt door ervaren
technici die topkwaliteit afleveren.

ZELFEVACUATIE
Bij een storing of elektrische panne
kan de bestuurder zichzelf evacueren.
Een noodprocedure maakt het
mogelijk de lift manueel te laten dalen
en de poort de openen. Vastzitten in
de lift is uitgesloten!

Liftkooi

Bedieningspaneel

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

Zelfevacuatie met nooddaalventiel

U kan steeds contact opnemen met PW
equipment voor een gedetailleerde offerte
en uitvoeringsplan.

Detail: uitvoeringsplan

