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Sales Guide 





Semi-vrijstaande plateaulift opvoerhoogte: 1250 mm



Doordacht ontwerp
Fraai design: mooi afgewerkte lift, vrijwel geen zichtbare bouten of schroeven, bedrading
en techniek volledig weggewerkt, leverbaar in diverse kleuren en vloer afwerking. Eigen 
vloer afwerking naar keuze mogelijk (max. 20mm).

Geen liftput, technische ruimte of krachtstroom noodzakelijk: De H-1250 wordt niet aan
de vloer gefixeerd maar uitsluitend m.b.v. 2 geleiderails aan de wand van de bovenste
stopplaats. De 4 krachtige aan elkaar gekoppelde motoren zorgen voor een snelle, 
geleidelijke en veilige transfer met een maximal belastbaar gewicht van 400 kg.

Leverbaar in 3 afmetingen.
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Design – leverbaar in diverse kleuren

Standaard kleur: Akzo Nobel RAL kleuren – Optie

900 Sablé

(vergelijkbaar met RAL 7022)



Design – Vloerafwerking

Standaard 

Linoleum anti-

slip

Aanbevolen 

voor afwerking 

met tegels / 

natuursteen

Aluminum 

traanplaat 

(optie) 5/7 mm

Aluminum 

vloerplaat 

6 mm

Multiplex 

ondergrond 

12 mm

Geschikt voor gebruik buiten

Aanbevolen 

voor ‘’eigen’’ 

afwerking met 

linoleum of 

stoffering



Veiligheidsdeuren en poorten

Veiligheidsdeur

 Volledig automatisch bedienbaar

 Veiligheidsdeur op bovenste stopplaats
aanbevolen bij opvoerhoogte van 50 
cm of meer (valbeveiliging)

Verticale veiligheidspoort

 Vertical poort gaat volledig omlaag
zodra de lift de bovenste stopplaats
bereikt (niet leverbaar op model voor
permanent gebruik buiten)

Opklapbare oprijplaat

 Oprijplaat voor op/afrijden plateaulift, 
tevens afrolbeveiliging tijdens transfer 
(niet leverbaar op model Large)



Elektrisch bedienbare deur

• Deurautomaat bevestigd
aan buitenzijde, voorzien
van ‘’release’’ voor
mogelijkheid tot evacuatie

• Optioneel leverbaar met 
veiligheidsglass (442) –
alleen leverbaar op model 
Large 



Design – zijpanen en deuren

Polycarbonaat Polycarbonaat Veiligheidsglas 442 (optie) Aluminium

Transparant Getint/smoke op Large model All models

3 mm alu paneel

in kleur lift (optie)



Optie permanent gebruik buiten
RVS componenten

RVS delen + printplaten en 

elektronica beschermd d.m.v. 

Siliconen spray / vet

(Outdoor version)

Grijs = Aluminum

(zowel model geschikt voor 

binnen als buiten)



Productspecificaties Domilift H-1250

Hefvermogen :400 kgs / 2 persons (evenredig verdeeld)

Voorzien van beveiliging tegen overbelasting (de lift stopt 
automatisch en waarschuwd d.m.v. een akoestisch signaal)

Eigen gewicht: 125 - 205 kg (afhankelijk van configuratie)

Geluidsniveau: < 70 db

Liftsnelheid: 40 mm per second

Aansluiting:  230 VAC/50 Hz/10 A (lift functioneert op accu’s)

Gebruiksintensiteit: 2 min gebruik / 5 min rust



Aandrijving
4 Motoren:

 Krachtige motoren voor een belasting van 400 kg

 Iedere poot is voorzien van een motor

 Compacte telescopische spindle motoren

 Synchroom aangestuurd door geavanceerde
technologie

 Automatische afslag op de gewenste hoogte



Geintegreerde besturingsunit en accu’s

Techniek volledig weggewerkt:

 Geen losse units bij de lift

 Minder kwetsbaar

 Gemakkelijk bereikbaar voor service

 Eigen nood-stroom voorziening

 Fraaie afwerking



Noodstoom voorziening

Lithium Iron Phosphate Accu (LiFePO4, LFE):

 Grote accu capaciteit (nood-stroomvoorziening)

 Beschermd tegen beschadiging door ontlading

 Veilig – geen oververhitting

 Cyclus: 2 min. / 5 min.

 Accu capaciteit: 30 cycly bij 25 ˚C 

 Lege accu: 10 min. laadtijd = 1 liftcyclus

 Capaciteit volledig geladen is circa 5 uur 



Bedrading volledig geintegreerd

Geintegreerde kabels:

 Hoge duurzaamheid

 Minder gevoelig voor vandalisme

 Minder kans op beschadiging

 Fraai ontwerp



Bediening Domilift® H-1250



Bedieningspaneel op de lift



Opties bediening op lift



Knelbeveiliging

Veiligheidsplaat onderzijde plateaulift

 Voorkomt knelgevaar onder platform



Bedieningsopties – externe bediening
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Montage & Demontage

Aluminum geleideprofielen:

 Lift staat vrij op de vloer

 Geleiderails zorgen voor
voldoende stabiliteit

 Liftdeur of poort gemonteerd
tussen lift en geleiderails

 Lift kan worden ontkoppeld van 
geleiderails om de lift te
verplaatsen voor service



Domilift® Service Tool

Informatie over de lift 
m.b.v. laptop:

 Aanpassen instellingen

 Trouble finder

 Updaten software













H-1250 Verkoop & service

Domicare B.V.

Zweedsestraat 8A13

7418 BG Deventer

Tel.: 0570-62 44 62

Mail: info@domicare.nl

Product info: https://www.domilift.nl/plateaulift-hefplateau-h-1250/

https://www.domilift.nl/plateaulift-hefplateau-h-1250/

