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Compacte zelfdragende constructie 

De H-1500 is voorzien van een volledig zelfdragende constructie waardoor de lift niet hoeft te worden 

bevestigd aan een wand. Dankzij de minimale hoogte van 50 mm kan worden volstaan met een korte 

oprijplaat om de lift te betreden. Indien het hefplatform volledig vlak wordt geïntegreerd in de vloer kan 

worden volstaan met een putdiepte van slechts 50 mm. 

Het hefplatform is leverbaar in twee varianten, een maximale opvoerhoogte tot 800 mm en een 

maximale opvoerhoogte van 1500 mm. Voor beide modellen is de maximaal toegestane belasting 350 

kg. De liften zijn leverbaar voor gebruik binnen als permanent gebruik buiten. 

Modern vormgegeven en eenvoudig te plaatsen 

Het hefplatform heeft een strak en modern design en wordt standaard geleverd met zijpanelen in 

plexiglas. De lift kan dankzij de zelfdragende constructie en oprijplaat eenvoudig direct op de vloer 

worden geplaatst.  

Gebruiksvriendelijk en veilig 

De H-1500 kan door de meeste gebruikers zelfstandig worden bediend. De bedieningsknoppen op de 

lift zelf zijn eenvoudig en gemakkelijk te bedienen en er zijn externe bedieningsknoppen leverbaar 

voor het oproepen van de lift, eventueel te plaatsen op vrijstaande consoles. Het hefplatform wordt 

geleverd met een automatisch opklapbare oprijplaat die tevens dienst doet als afrolbeveiliging tijdens 

de rit. Afhankelijk van de gebruikersgroep en opvoerhoogte is aan te bevelen de lift te voorzien van 

automatische veiligheidsdeuren op de bovenste stopplaats.  

Om te voorkomen dat er zich iets of onder het plateau kan bevinden is de lift rondom voorzien van een 

rubberen mantel. 
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Liftspecificaties 

Hefvermogen en bereik 

 

Maximale belasting : 350 kg 

Liftsnelheid : 28 mm/sec 

Opvoerhoogte: minimaal 50 mm – maximaal 800 mm / 1500 mm 

 

Afmetingen 

Benutbare plateau oppervlakte breedte x diepte: 900 x 1548 mm. 

Buitenmaten: breedte x diepte: 1246x1609 mm. 

Vrije doorgang: 900 / 970 mm. 

Bediening 

Standaard bediening: bedieningspaneel op lift en extern 

Voorzien van noodstop: ja 

Nood-omlaag: elektrisch 

Knelbeveiliging: mechanische / elektrische veiligheidslijsten 

Eigen gewicht 

Hefplatform model H-1500 met opvoerhoogte 800 mm: 225 kg 

Hefplatform model H-1500 met opvoerhoogte 1500 mm: 275 kg 

Veiligheidsdeur: 55 kg 

Materialen 

Constructie: gegalvaniseerd staal 

Behuizing/panelen: aluminium met poedercoating 

Plateau vloer: roestvaststaal met poedercoating en antislip 

Zijbeugels / veiligheidsdeuren : gegalvaniseerd staal met poedercoating 
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Elektrische componenten 

Aan/uit: automatisch 

Verbruik: stand-by 3 W, in bedrijf 14,7 W 

Zekering: T25A 

Accu’s: 2 x 12V/7.2 Ah (gasdicht / onderhoudsarm) 

Stroomvoorziening 

Primair: 230 V/115 V - secundair: 24 V DC 

 

Classificatie waterdichtheid 

Componenten : IP 65 

Bedieningspaneel : IP 54 

Veiligheidsdeur componenten: IP 65 

Accessoires: 

- Externe bedieningsknop  

- Draadloos externe bedieningspaneel 

- Vrijstaand bedieningspaneel incl. console 

- Volledig automatische saloondeuren t.b.v. bovenste stopplaats (valbeveiliging) 

 

Conformiteitsverklaring 

De H-1500 platformlift is geproduceerd conform: Machinerichtlijn 2006/42/EC of May 17th 2006 en 

ISO 9999: 18 30 06

 

http://www.domilift.nl/


 

Productsheet heftplatform H-1500 (2020 V1.0) 

Domilift B.V., Zweedsestraat 8A13, 7418 BG Deventer. Tel.: 0570-62 44 62 

www.domilift.nl / info@domilift.nl 

 

 

 

   Extern bedieningspaneel inclusief console 

 

 Bedieningspaneel op liftkooi 

 

 Opklapbare oprijplaat (tevens afrolbeveiliging) 
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Verkoop en service 

 

Domicare B.V. / Domilift B.V. 

Zweedsestraat 8A13 

7418 BG Deventer 

Tel.: 0570-62 44 62 

info@domicare.nl / info@domilift.nl 

www.domicare.nl 

www.domilift.nl 
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