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Cabine Schuifdeur 
Personenlift



Volledig naar wens uit te voeren

De belangrijkste vraag voor u is: waarom Aesy Liften?  

Duurzame, betaalbare liften voor iedere situatie,  zonder 
liftput, machinekamer of dakopbouw.

Sinds 2005 is het de missie van Aesy Liften om elk gebouw toegankelijk te maken 

voor elke doelgroep. Of het nu gaat om bestaande- of nieuwbouw, wij bieden 

voor élk gebouw een passende oplossing. Door de geïntegreerde machineruimte en 

de kleine inbouwmaat bespaart u veel ruimte ten opzichte van een traditionele lift.

Aesy Liften is onderdeel van de Cibes Lift Group, welke reeds 70 jaar specialist 

is in platformliften en wereldwijd marktleider. Wij combineren dan ook Zweedse 

kwaliteit met betaalbaar design. 

Met een Aesy lift kunt u zowel personen als goederen op een makkelijke en veilige 

manier naar elke verdieping vervoeren. Een Aesy lift is toepasbaar in o.a. een huis, 

winkel, school, appartement, horeca, kantoor, zorginstelling, magazijn of religieus 

gebouw.

Persoonlijk, betrokken en betrouwbaar!

Daarom.



Cabine Schuifdeur 
Personenlift

Installatie van een Cabine Schuifdeur lift kan binnen enkele dagen en zonder 

ingrijpende verbouwing worden gerealiseerd. Daarnaast kan de lift worden 

aangeleverd door een standaard voordeur.

Onze liften zijn voorzien van een hoog veiligheidsniveau. De Cabine Schuifdeur 

in bouwkundige schacht voldoet aan Safety Integrity Level 3, dit is het hoogst 

haalbare niveau voor liften. De liften zijn volledig gecertificeerd comform de 

Machinerichtlijn 2006/42/EG en de normen EN81-41 en EN81-70 en vereisen geen 

liftkeuring vanuit het Liftinstituut*. Een Cabine Schuifdeur heeft een hefsnelheid 

van 0,15 m/sec en is standaard rolstoeltoegankelijk.

* Wanneer de lift in België geplaatst wordt en de lift enkel voor privé gebruik bedoeld is, is er geen 

liftkeuring vereist. In alle andere situaties dient de lift gekeurd te worden door een externe dienst voor 

technische controles.



“Zonder liftput en externe 
machinekamer heb ik 

nu toch een volwaardig 
alternatief op een 

traditionele lift”



In tegenstelling tot een traditionele lift is er bij een Cabine 

Schuifdeur in een bouwkundige schacht geen liftput, 

machinekamer en dakopbouw nodig. Een verlaging van 70 

mm diepte op het onderste vloerniveau is voldoende.

Hierdoor worden aanzienlijke kosten bespaard. De lift is bij 

uitstek geschikt om in een bestaande schacht te plaatsen 

ter vervanging van een oude liftinstallatie. Dit door de 

relatief lage aanschafwaarde, geen jaarlijkse liftkeuring en 

gunstige exploitatiekosten op de lange termijn. 

De Cabine Schuifdeur geplaatst in een bouwkundige 

schacht heeft een hefvermogen van 400kg en is toepasbaar 

tot een opvoerhoogte van maximaal 20 meter. 

Overliggende toegang

Een overliggende toegang maakt het mogelijk om op een 

volgende verdieping aan de andere zijde uit te stappen. 

Daarnaast behoort een dubbele toegang op een verdieping 

ook tot de mogelijkheden. 

CABINE SCHUIFDEUR 
Geplaatst in een bouwkundige schacht

SCHACHT
BREEDTE

SCHACHT
DIEPTE

CABINE
BREEDTE

CABINE
DIEPTE

GEBRUIK HEFVERMOGEN

1550mm 1670mm 1100mm 1400mm
Gelijkzijdige toegang

1550mm 1790mm 1100mm 1400mm
Overliggende toegang

KG
400

Beschikbaar in het eerste kwartaal van 2020: 

cabinebreedte 1100mm x cabinediepte 1200mm; 

cabinebreedte 1100mm x cabinediepte 1700mm



LIFTBREEDTE LIFTDIEPTE
CABINE
BREEDTE

CABINE
DIEPTE

GEBRUIK HEFVERMOGEN

1735mm 1770mm 1100mm 1400mm
Gelijkzijdige toegang

1735mm 2000mm 1100mm 1400mm
Overliggende toegang

Deze Cabine Schuifdeur wordt geleverd inclusief schacht en 

beschikt over een volledig gesloten cabine, waardoor ook 

deze lift geheel voorzien is van automatische bediening. 

Door de minimale bouwkundige voorwaarden voor 

bevestiging van de liftinstallatie is de lift snel en eenvoudig 

te plaatsen. Voor het plaatsen van de lift is een minimale 

verlaging van 100 mm diepte op het onderste niveau nodig. 

De cabinelift inclusief schacht heeft een hefvermogen van 

630kg en is toepasbaar tot een opvoerhoogte van maximaal 

13 meter.

In glas uit te voeren

De cabinelift met schacht kan geheel naar wens uitgevoerd 

worden. Standaard zijn de schacht en de cabine volledig 

gesloten, maar optioneel is het mogelijk deze met 

glaspanelen uit te voeren. 

CABINE SCHUIFDEUR 
Inclusief schacht

KG
630

Beschikbaar in het eerste kwartaal van 2020:

cabinebreedte 1100mm x cabinediepte 1200mm





Onderdeel van
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www.aesyliften.be
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Cabine Schuifdeur 
Personenlift

België

Aesy Liften België B.V. 
Bijkhoevelaan 34 2110 
Wijnegem
+32 (0)3 345 66 66

Nederland

RVS cabine

Gepersonaliseerde cabine

Sleutel/tag vergrendeling

Glazen uitvoering

Vloerafwerking

Opklapbaar zitje

RVS schuifdeuren

RAL kleur naar keuze

Spiegels


