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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 goederen als personen op een makkelijke en veilige 

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

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

religieus gebouw.

Persoonlijk, betrokken en betrouwbaar!

Daarom.



Primeur
Goederenlift / bed- & brancardlift

Installatie van een Goederenlift Primeur en Bed- & brancardlift Primeur kan binnen 

enkele dagen en zonder ingrijpende verbouwing worden gerealiseerd. Er is geen liftput 

nodig, een verlaging van 130 mm op het onderste niveau is voldoende. Wanneer het 

niet mogelijk is om een verlaging te voorzien, kan de lift op de vloer geplaatst worden 

en is het mogelijk door middel van een oprit de lift toegankelijk te maken. 

Onze liften zijn voorzien van een hoog veiligheidsniveau. De Primeur 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 Primeur 

heeft een hefsnelheid van 0,15 m/sec en een maximale opvoerhoogte van 13 meter. 

* 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.





De goederenlift is zeer geschikt voor het gebruik in winkels, 

magazijnen en opslagplaatsen. 

Het grote platformoppervlak, het hefvermogen van  

1000 kg en de extra grote deuren met een dagmaat van 

1300 x 2000 mm, 1300 x 2100 mm of 1300 x 2300 mm 

maken het mogelijk onder andere een pompwagen met 

pallets of een rolcontainer te vervoeren.

Naast het standaard vandaalbestendige bedieningspaneel  

is het mogelijk de lift te voorzien van stootranden en 

een traanplaat. Maak de lift extra toegankelijk door het 

toevoegen van zendknoppen en automatische deuropeners. 

In tegenstelling tot vele andere goederenliften is onze 

goederenlift Primeur ook toegankelijk voor personen, 

fietsen en mindervaliden. Zo is de lift te gebruiken voor 

groepen tot circa 13 personen.

GOEDERENLIFT PRIMEUR 
Ontwikkeld voor zware en grote goederen

LIFT
BREEDTE

LIFT 
DIEPTE

PLATFORM
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PLATFORM
DIEPTE

GEBRUIK HEFVERMOGEN

1525 mm 2250 mm 1105 mm 2180 mm

1825 mm 2050 mm 1405 mm 1980 mm

1825 mm 2550 mm 1405 mm 2480 mm
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Een bed- en brancardlift is zeer geschikt voor gebruik 

in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, uitvaartcentra en 

appartementencomplexen.

Het grote platformoppervlak maakt het mogelijk bedden en 

brancards met een begeleider te verplaatsen. Daarnaast is 

de lift geschikt voor grote groepen personen (13 personen) 

en goederen tot 1000 kg.

De lift voldoet aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid 

en is standaard uitgevoerd met een automatisch 

nooddaalsysteem op accu welke bedienbaar is vanaf het 

platform. Het platform en het bedieningspaneel van een 

bedlift & brandcardlift voldoen aan alle veiligheidseisen 

en zullen in een onveilige situatie altijd stoppen. Naast de 

vasthoudbediening zijn alle liften uitgerust met meerdere 

veiligheden op en rondom het platform om knelgevaar te 

voorkomen.

De bediening is voor jong en oud herkenbaar en makkelijk 

in gebruik. Door het toevoegen van een automatische 

deuropener en een haalknop op afstand, is de lift 

gemakkelijk in gebruik voor mindervaliden.

BED- & BRANCARDLIFT PRIMEUR 
Ontwikkeld voor de zorgsector

KG
1000
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Stootranden

Hoge wand

Haalknop op afstand

Sleutel/tag vergrendeling

Traanplaat

Opritje
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