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AMF AL1 SOLID 

rolstoelplateaulift   

 



Verder bouwend op de betrouwbaarheid en robuustheid van vorige modellen is de PLATEAULIFT AL1 SOLID een 

slim ontworpen systeem dat innoverend is in drie dimensies: geluidsarm tijdens het rijden, structureel robuust en 

elegant in design. 

De AL1 SOLID plateaulift is ongeveer 10% lichter, en 300% sterker dan elke andere lift die we hebben getest.  

Ze worden standaard geleverd met slimme functies voor menselijke interactie, of het nu een gebruiker, service- en 

onderhoudstechnicus of gewoon iemand in de buurt van de lift is. 

De lift werd ontworpen voor commercieel gebruik: ze is volledig automatisch en kan bediend worden door een  

begeleider met behulp van de standaard afstandsbediening. Belangrijke onderdelen zoals de handgrepen en  

rolstop zijn in een gele kleur voor een optimale zichtbaarheid. Om je veiligheid te garanderen, zijn onze plateau-

liften ontworpen en getest volgens de geldende richtlijnen en normen.  

De SOLID plateaulift is een volledig geautomatiseerde lift. De lift gebruikt aluminium profielen voor het unieke de-

sign van de 'high performance' liftarmen en is daarmee de beste lichtgewicht-oplossing beschikbaar op de markt.  

Het transparante ‘rooster’ platform zorgt  ervoor dat de bestuurder een uitstekende zichtbaarheid heeft. 

PLATEAULIFT AL1 SOLID 

KENMERKEN 

• gepatenteerd design voor de liftarmen   

• LED knipperlichten op de liftarmen om het aankomend verkeer te waarschuwen  

• transparente platformbodem 

• liftverhoging: 900 mm 

• de rolstop ontvouwt zich automatisch wanneer het platform de grond raakt, 
ook op een ongelijke oppervlakte  

• gewicht: geladen tot 400 kg / ongeladen tussen 120 en 130 kg 

• manuele pomp, 2 handrails, automatische knipperlichten 

• 12V electro-hydraulische motor 

• bediening lift: via remote control up/down (op/neer) + stow/deploy (naar binnen/naar buiten vouwen)  
of optioneel bediening via smart phone 



AFMETINGEN LIFT AL1 SOLID TYPE 1380 

breedte 1.290 mm 

diepte  350 mm 

hoogte  1.500 mm 

AFMETINGEN PLATFORM  

breedte 920 mm 

lengte 1.380 mm 


