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A9000

inklusiv skakt

Effektiv, økonomisk og stilfuld
elevatorlift
A9000 kan anvendes i alle byggerier. Liften er
nem at installere og kan tilpasses i alle nye byggerier eller nuværende bygninger. Det er en
effektiv, økonomisk og stilfuld lift.
Selve liften leveres i små dele, der gør det nemt at
installere, hvor pladsen er trang. Vedligeholdelse og
eftersyn sker inde fra selve kabinen.
A9000 leveres i forskellige materialer og farver, så løsningen kan tilpasses eksisterende indretning og miljø
eller udføres som en del af en total nyindretning. Der
er mange kombinationsmuligheder.
I glasloftet er der monteret LED-belysning, som giver
et varmt og venligt lys.

Stort udvalg i RAL-farver

Mål i mm

S630

eksklusiv skakt

Langsomtkørende platformselevator med kabine
Designet til kunder, som ønsker komfort og følelsen af
en traditionel passagerelevator, men samtidigt også
ønsker de arkitektoniske fordele ved en platformslift.
Botved S630 er takket være de lave installations-

omkostninger og liftens overordnede komfort et
holdbart, økonomisk og miljøvenligt valg.
Botved S630 opfylder selv de mest krævende kunders krav.

Specifikationer A9000 og S630
Inkl. eller ekskl. skakt
Kapacitet: 630 kg/8 personer (op til 1.000 kg)
Hastighed: Maks. 0,15 m/sek
Løftehøjde: 13 m (maks. 6 stop)
Stol: 1.100 x 1.400 x 2.100 (l x b x d, mm) (fås i flere
størrelser)
Grube: 100 mm
Dørhul: 1.575 x 2.250 (b x d, mm)
Døråbning: 900 x 2.100 (b x d, mm)
Skaktmål: 1.800 x 1.800 (b x d, mm) (leveres af anden leverandør)
Døre: Automatiske teleskopskydedøre
Overhøjde: 2.700 mm
Strømforsyning: 3 x 400 V, 0 og jord, 50 Hz, 16 A,
5 x 2,5 mm2
Motoreffekt: 3,5 kW inkl. frekvensomformer (soft
start/stop)
Alarm: Ja
Drev: Spindel
Kabine: Skinplate/Rustfri/Glas
features
• Sikker lift med lukket kabine
• Skydedøre i front
• Ligesom ved en konventionel passagerelevator,
er driften automatisk
• Smukt og innovativt design
• Lave installationsomkostninger
• Økonomisk og miljøvenligt valg
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Mere information og målfaste tegninger kan downloades fra www.botvedlifte.dk
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900

1700

1400

tilvalg
• Glaskabine – panoramaudsigt

