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HET VERHAAL ACHTER 
ECOSILENT
In een bruisende en steeds veranderende wereld blijft 
alleen de rust van de natuur over. De vraag naar stille 
en duurzame lifttechnologie groeit. 

BIj Aesy Liften richten wij onze focus op u en uw behoefte. Wij blijven 
ontwikkelen voor mens en milieu. Om aan deze vraag te kunnen voldoen 
zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe manieren om ons aandrijfsysteem te 
optimaliseren. Het resultaat is de meest stille en energiezuinige 
spindelaangedreven lift in de markt: Het EcoSilent systeem. 



DE STILSTE ONTWIKKELING
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De perfecte huislift.
Makkelijk te integreren, 
geniet van het comfort

Aesy Liften heeft de perfecte oplossing voor een lift in 
huis. Onze liften zijn makkelijk te integreren en door 
het minimale vloeroppervlak kunnen ze in ieder huis 
geplaatst worden. Het EcoSilent aandrijfsysteem biedt 
u de optie om uw lift nog stiller en energiezuiniger te 
maken. De perfecte lift voor uw huis.
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Stofzuiger – 65 dB

Normale conversatie – 60 dB

Voor uw comfort hebben wij de 
stilste bediening ontwikkeld.
Wij willen dat u kunt genieten van uw lift, overdag en 
’s nachts, zonder dat uw familie hiervan wakker wordt. 
Onze inspiratie hiervoor komt uit de rust die de natuur u 
biedt. Het resultaat is nagenoeg geluidloos.
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Koffiemachine – 55 dB

Een stille slaapkamer – 30 dB

EcoSilent – 40 dB

Vaatwasser – 60 dB
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EcoSilent.  
Energiezuinig,
Duurzaam,
Stil.
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Wij geven om u en de planeet

Wij ontwerpen liften met uw behoefte en het milieu in gedachten.  
Het EcoSilent systeem is het meest stille en energiezuinige systeem voor 
platformliften in de wereld. Een lift uitgevoerd met ons innovatieve 
aandrijfsysteem is gecertificeerd met energielabel A en verbruikt 45% 
minder energie dan onze standaard Personenlift A-5000. Het draagt bij 
aan een duurzame levensstijl.



In lijn met moderne architectuur
In onze drukke samenleving is overal lawaai. Daarom nemen 
steeds meer architecten stilte zones op in hun projecten.  
Het EcoSilent systeem past perfect binnen deze ontwikkeling.
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WAT IS ECOSILENT?

Alles loopt op rolletjes

De nieuwe spindel en de verbindingen 
zorgen samen met de geleiders voor een 
soepele beweging, zonder trillingen.  
De verminderde wrijvingskracht maakt 
ook enkelfasige voeding mogelijk voor 
liften met een belasting tot 500kg. 

Energiezuinig

Het EcoSilent systeem beschikt over 
energielabel A en gebruikt maar 215 kWh 
per jaar. Dat is minder dan een moderne 
wasmachine. Een lift uitgevoerd met 
EcoSilent gebruikt 45% minder energie 
dan onze standaard Personenlift A-5000. 
Een goede investering.

Duurzame technologie 

Minder wrijving betekent minder slijtage. 
Ons nieuwe spindelaangedreven systeem 
in combinatie met de geleiders zorgen 
voor minder wrijving en slijtage. Dit zorgt 
ervoor dat uw lift minder smering nodig 
heeft. Dit maakt het EcoSilent systeem 
een goede investering voor uw gebouw 
en het milieu. 



Geleiders
De geleiders verminderen de 
wrijvingskracht met 90% en 

hebben geen smering 
nodig, wat het onderhoud 

makkelijker maakt. 

Motor
De nieuwe motor is volledig 

opnieuw ontwikkeld voor een 
stillere en energiezuinige 

aandrijving.

SilentBox
De motor is weggewerkt in 
een elegante, geluiddichte 

metalen behuizing. 
Ontworpen om de motor 
te verbergen en het geluid 

te verminderen. 

Spindel
Door de verfijnende spindel zijn 

de liftbewegingen soepeler, 
wat zorgt voor meer comfort.
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