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Axess maakt deel uit van de Value8 Tech Group. 

Deze onderneming heeft naast Axess nog twee 

dochters: GNS Brinkman (Inbraak- en brandbeveiliging) 

en AquaServa (Legionella preventie). De Value8 Tech 

Group dochters werken samen op diverse gebieden. 

Hierdoor worden synergie voordelen tussen de onder-

nemingen gemaximaliseerd. 
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U zoekt een comfortabele lift die makkelijk is in het 

gebruik. Die ontworpen is met de laatste technieken, die 

innovatief is en aan alle eisen en wettelijke normen vol-

doet. Axess maakt die lift. Twintig jaar geleden startte ons 

bedrijf en sinds die tijd plaatsten we meer dan 5000 liften 

in Nederland. We vervullen daarmee een koppositie in een 

veeleisende markt.

Axess begon in 1995 als leverancier van goederenliften en 

docksystemen. In 1998 krijgen we als eerste Nederlands bedrijf 

ons verwachten. Dat betekent voor ons: innoveren en 

doorontwikkelen. We produceren in eigen huis moderne 

liftinstallaties, aangepast aan de eisen van onze afnemers. 

Axess heeft kwaliteit en levertijd hoog in het vaandel staan. 

U bent als klant van harte welkom! We doen er alles aan om u 

goed te begeleiden en technische ondersteuning te verlenen. 

We zetten ons ervoor in om het project samen met u op tijd te 

voltooien. Daarvoor wordt u professioneel begeleid door ons 

projectbureau. 

Axess liftinstallaties voldoen aan de Europese Liftrichtlijn of de 

Machinerichtlijn. U vindt er alles over in het Bouwwerk 

goedkeuring van het Liftinstituut NIVL voor levering van zoge-

naamde platformliften. Twee jaar later volgt het certificaat van 

goedkeuring voor de NOVA, de eerste goederen/personenlift 

zonder put in Nederland. In 2003 bereikt Axess de mijlpaal 

van 1000 geïnstalleerde platformliften in Nederland. Vanaf dat 

jaar zijn we ook actief op de Belgische en Duitse markt. Sinds 

2006 bestrijken we de hele Europese markt en leveren we ook 

daarbuiten liften. 

De lifttechniek ontwikkelt zich continu en die ontwikkelingen 

verwerken wij in onze producten omdat onze klanten dat van 

Informatie Model (BIM) van onze liften. Daarnaast kunt u 

via onze site www.axessliften.nl gebruik maken van onze 

bestekservice met een professionele liftconfigurator. 

Axess heeft goedkeuringcertificaten conform de Machinericht-

lijn voor de mindervalideheffer Go-Up, de platformlift Premier, 

de cabinelift Prestige en de cabinelift Souvereign. Allemaal 

zijn ze voorzien van overnamebesturing op de haalknop. De 

Souvereign is voorzien van volledig automatische bediening. 

Axess verzorgt voor u de montage en het onderhoud van 

uw liftinstallatie door onze eigen opgeleide vakmensen, die 

VCA-gecertificeerd zijn. Axess werkt samen met BouwConnect. 

BouwConnect is een bestekservice waarin u kunt invullen aan 

welke eisen uw lift moet voldoen. De bestekservice zoekt au-

tomatisch de meest geschikte lift voor u uit. Ter voorbereiding 

op uw keus kan BouwConnect u  diverse bouwtekeningen en 

ontwerpen laten zien.
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AXESS, een nieuwe kijk op liften

Innovatieve techniek Professionele begeleiding



PREMIER Makkelijk en comfortabel in het gebruik
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De PREMIER zet de standaard in platformliften: toonaange-

vend in liftontwikkeling, ontwerp, kwaliteit en techniek en 

toch lage kosten. Nauwelijks bouwkundige voorbereiding 

en leverbaar tot 1000 kg hefvermogen. Dit is de nieuwste 

generatie platformliften van Axess. 

Onze engineers zijn tot het uiterste gegaan bij de ontwikkeling 

en het resultaat mag er zijn: de lift is op alle fronten een 

volledig nieuw ontwerp. De PREMIER is zeer makkelijk en 

comfortabel in gebruik, heeft lage investeringskosten en 

voldoet aan de wensen van de meest veeleisende klant.

Deze lift is voorzien van een volledig geïntegreerde besturing 

en er is geen liftput of dakdoorbraak nodig. De deurhoogte 

is standaard 2100 mm, optioneel 2300 mm. De PREMIER is 

toegankelijk: de deurbreedte is bij een 1100 mm-platform 

standaard 1000 mm in plaats van 900 mm.

Standaard is deze lift voorzien van blauwe LED-verlichting 

rondom de bedieningsknoppen. De vrij hangende spindel 

voorkomt vibraties en de lift is zelfsmerend, wat het comfort 

ten goede komt.  De schachtpanelen zijn 25 mm dik waardoor 

de lift een stuk stiller is dan andere liften.

De verticale platformwand is uitgevoerd als één vlakke wand, 

dus zonder zichtbare naden en kieren. Er zijn glaspanelen 

leverbaar met een hoogte van 1890 mm. Deur en  schacht-

beplating zijn standaard  gepoedercoat in RAL9016 (wit). 

De liftprofielen zijn van geanodiseerd aluminium, kleur is 

optioneel.

Axess heeft goedkeuringcertificaten conform de Machine-

richtlijn voor de mindervalideheffer Go-Up, de platformlift 

Premier, de cabinelift Prestige en de cabinelift Souvereign.



Deze lift heeft een comfortabele liftcabine in plaats van 

een platform. Luxe en elegantie op niveau, ideaal voor 

woonhuizen, als brancardlift of buiten. De PRESTIGE is een 

spindel-aangedreven cabinelift met volledig geïntegreerde 

besturing. De PRESTIGE is comfortabel en makkelijk in 

gebruik. Hij kan geproduceerd worden naar de wensen 

en smaak van de klant.

 

Deze lift wordt elektrisch aangedreven in plaats van hydrau-

lisch. Nooit lekkage dus. Een dakdoorbraak is niet nodig en de 

liftput is slechts 70 mm diep. De Prestige is standaard voorzien 

van 2100 mm hoge deuren en er zijn diverse cabine afmetin-

gen mogelijk. De opbouwtelefoon is ook standaard met als 

optie een automatische telefoonkiezer of GSM module. 

Met de optionele cabinevouwdeur is de bediening van de lift 

volledig automatisch. 

Voor de Prestige is naast de volglasdeuren in aluminium ook 

een volledige schacht in aluminium leverbaar als optie, deze 

schacht is gelijk aan de schacht voor de Premier. In de cabine 

zit LED-verlichting.

PRESTIGE Elektrische lift met cabine
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De PRESTIGE vereist weinig bouwkundige voorbereiding 

en wordt gemonteerd in enkele dagen. Deze lift is uitermate  

veilig en betrouwbaar.  Een machinekamer is niet nodig, 

het energieverbruik is laag, er geldt geen verplichte

periodieke liftkeuring en de onderhoudskosten zijn 

eveneens laag. 



SOUVEREIGN Zusje van de conventionele personenlift

10  |  11

De SOUVEREIGN is ontworpen voor de klant die het comfort 

en liftgevoel wenst van een conventionele personenlift, 

maar tegelijkertijd de bouwkundige voordelen wil van een 

platformlift.

Axess zet met de SOUVEREIGN opnieuw de standaard voor 

de branche. Net als bij een conventionele personenlift is de 

bediening automatisch en is de liftcabine geheel gesloten 

door middel van automatische schuifdeuren. Dit betekent dat 

de schachtwand niet meer aan de open zijde van de cabine 

langs de gebruiker ‘voorbij glijdt’. 

Deze prachtig ontworpen cabinelift is standaard voorzien van 

120 minuten brandvertragende telescopische schuifdeuren 

en kooiafsluiting. Een machinekamer is niet nodig. Vanwege 

wettelijke richtlijnen heeft de SOUVEREIGN een snelheid die 

wat lager ligt dan de conventionele personenlift. Door de lage 

investeringskosten en het comfortabele gebruik voldoet de 

SOUVEREIGN aan de wensen van de meest veeleisende klant.

Deze lift heeft een elektrische aandrijving in plaats van een 

hydraulische  aandrijving. De besturing is volledig geïnte-

greerd. U kunt volstaan met een liftput van slechts 100 mm en 

een vrije hoogte van 2700 mm. Een dakdoorbraak is dus niet 

nodig. De bouw is modulair en vraagt minimale bouwkundige 

voorbereidingen. De bedieningselementen zijn voorzien van 

blauwe LED-verlichting. U heeft uitgebreide keuze in materia-

len en kleuren.  

De SOUVEREIGN heeft een hefcapaciteit tot 1000 kg. Het is 

een lift voor iedere toepassing. Als standaardlift voor rolstoelen 

(1100 x 1400 mm), voor scootmobielen (1100 x 1700 mm), als 

brancardlift (1100 x 2100 mm) of voor kleine ruimtes (1100 x 

1000 mm). Alle varianten hebben een automatische telefoon-

kiezer of als optie een gsm-module.

De SOUVEREIGN is duurzaam, zuinig en milieuvriendelijk. 

Voor een aantrekkelijke aanschafprijs krijgt u een lift die 

goedkoop is in onderhoud en waarvoor dure liftkeuringen 

niet vereist zijn.



U kiest met zorg de lift die u nodig heeft, maar u wilt ook 

goede nazorg en service. Axess begrijpt dat. Ons doel is 

u met de meeste toewijding van dienst te zijn.

Onze liftinstallaties voldoen aan zeer strenge kwaliteits- en 

veiligheidseisen. Axess garandeert de kwaliteit van haar 

producten en is aansprakelijk voor de veilige werking, mits 

de installatie deugdelijk en volgens de fabrieksvoorschriften 

is onderhouden. Axess beschikt over goed getrainde en opge-

leide monteurs. Het trainingsprogramma (elk kwartaal) is door 

Axess staat voor kwaliteit in producten en diensten, commu-

niceert helder, houdt zich aan de gemaakte afspraken en doet 

er alles aan haar klanten te ontzorgen. Axess werkt met een 

breed team van ervaren professionals.

Ondanks de periodieke onderhoudsbeurten en de essentiële 

controles aan uw liftinstallatie is een reparatie niet uit te 

sluiten. U krijgt vooraf een kostenraming van de reparatie 

welke wij gediagnostiseerd hebben. Zo komt u niet voor 

Axess en haar leveranciers ontwikkeld en vindt plaats in haar 

eigen fabriek te Zaandam. De monteurs hebben voldoende 

onderdelen in hun service-bus om u snel van dienst te zijn. 

Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat de monteur het 

onderdeel niet beschikbaar heeft dan hebben wij in het ser-

vicemagazijn van Axess in Zaandam onderdelen op voorraad. 

Door deze combinatie kunnen wij u een snelle, kwalitatieve 

en een betrouwbare service garanderen. Axess beschikt over 

een 24/7 eigen storingsdienst, zodat u ook buiten kantoortijd 

verzekerd bent van de vakkundige medewerkers van Axess.

verrassingen te staan. Ook na het uitvoeren van en onder-

houdsbeurt zal, indien noodzakelijk, een advies worden 

uitgebracht over de status van de liftinstallatie en aankomende 

kosten. U kunt hier dus rekening mee houden in de budget-

tering. Ondanks dat de liften van Axess zijn ontwikkeld onder 

de machinerichtlijnen en daardoor niet keuringplichtig zijn, 

mogen ze wel gekeurd worden. Ook hierin wil Axess u  graag 

ondersteunen door u te assisteren bij een liftkeuring. Na de 

keuring ontvangt u een goedkeuringscertificaat.

SERVICE 24 uur per dag, 7 dagen per week
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AFMETINGEN  
Premier
Maten (in vrije opstelling)
  0812 0915 1013 1114 1015 1115 1117 1121 
PB  800 900 1000 1100 1000 1100 1100 1100
PD  1250 1500 1300 1400 1500 1500 1700 2100
SB  1200 1300 1400 1500 1400 1500 1500 1500
SD  1330 1580 1380 1480 1580 1580 1780 2180
DB  700 800 900 1000 900 1000 1000 1000
KG  400 400 400 400/630 400/630 400/630 630 630/1000
Bouwkundige sparing: SB/SD + 30 mm
* Aluminium deuren alleen in 900 mm breed.

Maten (in bouwkundige opstelling)
   0812 0915 1013 1114 1015 1115 1117 1121 
PB  800 900 1000 1100 1000 1100 1100 1100
PD  1250 1500 1300 1400 1500 1500 1700 2100
SB  1240 1340 1440 1540 1440 1540 1540 1540
SD  1360 1610 1410 1510 1610 1610 1810 2210
DB  700 800 900 1000 900 1000 1000 1000
KG  400 400 400 400/630 400/630 400/630 630 630/1000
Alle uitvoeringen hebben een put van 50 mm met uitzondering van de 1000 kg versie, 
die heeft een put van 200 mm.
* Aluminium deuren alleen in 900 mm breed.

Prestige
Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)
Enkelzijdige toegang (type S/1S)
 0810 0813 1010 1013 1015 1114 1115 1117 1121 
CB 800 800 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 
CD 1000 1300 1000 1300 1500 1400 1500 1700 2100
SB 1260 1260 1460 1460 1460 1560 1560 1560 1560
SD 1130 1430 1130 1430 1630 1530 1630 1830 2230
DB 700 700 900 900 900 900 900 900 900
KG 400 400 400 400 400/630 400/630 400/630 630 630/1000
 
Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)
Doorgaande toegang (type S/2O)
 0810 0813 1010 1013 1015 1114 1115 1117 1121 
CB 800 800 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 
CD 1000 1300 1000 1300 1500 1400 1500 1700 2100 
SB 1260 1260 1460 1460 1460 1560 1560 1560 1560 
SD 1145 1445 1145 1445 1645 1545 1645 1845 2245 
DB 700 700 900 900 900 900 900 900 900 
KG 400 400 400 400 400/630 400/630 400/630 630 630/1000 
 

  
Prestige
Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)
Haakse toegang (type S/2A)
 1010 1013 1015 1114 1115 
CB 1000 1000 1000 1100 1100 
CD 1000 1300 1500 1400 1500 
SB 1430 1430 1430 1530 1530 
SD 1165 1465 1665 1565 1665 
DB 900 900 900 900 900 
KG 400 400 400/630 400/630 400/630 

Bouwkundige schacht (aluminium schacht als optie verkrijgbaar)
Aandrijving achterwand (type O/1S)
 1008 1010 1308 1310 
CB 1000 1000 1300 1300  
CD 800 1000 800 1000  
SB 1200 1200 1420 1420  
SD 1230 1430 1230 1430  
DB 900 900 900 900 
KG 400 400 400 400 
Onze maatvoeringen zijn aan verandering onderhevig. 
Aan deze tabellen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Souvereign
Bouwkundige schacht
Enkelzijdige toegang (type S/1S)
 1110 1113 1114 1115 1117 1121
CB 1100 1100 1100 1100 1100 1100
CD 1000 1300 1400 1500 1700 2100
SB 1585 1585 1585 1585 1585 1585
SD 1350 1650 1750 1850 2050 2450
DB 900 900 900 900 900 900
KG 400 400 400/630 400/630 630 630/1000
Pers. 5 7 8 8 8 13

Bouwkundige schacht
Doorgaande toegang (type S/2O)
 1110 1113 1114 1115 1117 1121
CB 1100 1100 1100 1100 1100 1100
CD 1000 1300 1400 1500 1700 2200
SB 1585 1585 1585 1585 1585 1585
SD 1500 1800 1900 2000 2200 2600
DB 900 900 900 900 900 900
KG 400 400 400/630 400/630 630 630/1000
Pers. 5 7 8 8 8 13

SPECIFICATIES  
Algemene specificaties Premier, Prestige en Souvereign 
Europese wetgeving Machinerichtlijn 2006-42-EC Aantal stopplaatsen Max. 8 Aandrijving Elektrische spindelaandrijving
Fabricaat Axess Hefvermogen (kg) 400 – 630 – 1000 kg Besturing Microprocessor
Land van herkomst Nederland Hefhoogte (mm) max. 15000 Motoraansturing Direct of frequentieregelaar
CE Certificaat afgegeven door Liftinstituut (NIVL) Snelheid (m/s) 0,15 Veiligheidsstandaard EN 81-41
 
Algemene Veiligheidsvoorzieningen Premier, Prestige en Souvereign
Veiligheidsvoorzieningen Veiligheidsrelais Nooddeursleutels Noodverlichting Noodstopknop Akoestisch alarm
Overlastdetectie Telecommunicatie Veiligheidsmoer Elektrische deurgrendels Noodhandbediening (torner) Noodvoeding 

 Premier Prestige Souvereign
Model Platformlift Premier Cabinelift Prestige Cabinelift Souvereign
Putdiepte (mm) 50 of 200 mm voor 1000 kg versie 70 100
Schachtkop (mm) 2250 (bij 2100 mm hoge deuren), 2350 met schachtdak 2400 mm (standaard) / 2500 mm (i.c.m. elektrische vouwdeur) 2700 mm (2600 mm optioneel)
Platformbediening Vasthoudknoppen Vasthoudknoppen (standaard) / Auto. (i.c.m. elek. vouwdeur)  Automatisch “one touch” knoppen
Schachtbediening Automatisch “one touch” knoppen Automatisch “one touch” knoppen Automatisch “one touch” knoppen
 
 Platformspecificaties Cabinespecificaties Cabinespecificaties
Afwerking verticale wand Staal gepoedercoat RAL 9006 HPL laminaat of glas HPL laminaat of glas
Bedieningstableau Horizontaal met vasthoudknoppen Verticaal met vasthoudknoppen Verticaal met “one touch” RVS knoppen
Leuning Aan bedieningszijde, geïntegreerd Rond gebogen, RVS Rond 40 mm, RVS
Cabinetypes N.v.t. Classic / Elegance / Panoramic Classic / Elegance / Panoramic
Inwendige hoogte (mm) N.v.t. 2100 2100
Cabinetoegangen Zelfde zijde / overliggend / haaks Zelfde zijde / overliggend / haaks Zelfde zijde / overliggend
Vloerafwerking PVC in 6 standaard kleuren PVC in 6 standaard kleuren of Granite 90 PVC in 6 standaard kleuren of Granite 90
Plafond Optioneel Staalplaat wit of RVS Staalplaat wit of RVS
Verlichting Optioneel LED spotlights LED spotlights
Verdiepingsaanduiding Digitaal display met blue-LED Digitaal display met blue-LED Digitaal display met blue-LED
Bedieningsknoppen Knoppen 60 x 40 mm + blauwe LED verlichting Knoppen 60 x 40 mm + blauwe LED verlichting Knoppen 60 x 40 mm + blauwe LED verlichting
Telecommunicatie Telefoon / Auto. telefoonkiezer of GSM-Module (optioneel) Telefoon / Auto. telefoonkiezer of GSM-Module (optioneel) Auto. telefoonkiezer of GSM-Module (optioneel)
Motorvermogen (kW) 3,0 / 4,0 kW (400/630/1000 kg) 3,0 / 4,0 kW (400/630/1000 kg) 3,0 / 4,0 kW (400/630 kg)
Voltage (V) 400 V 400 V 400 V

Liftdeuren 
Type Aluminium of staal Aluminium of staal Automatische schuifdeur
Design Schachtdeur, 90° openend, zelfsluitend Schachtdeur, 90° openend, zelfsluitend 2 panelen, enkelzijdig openend
Vrije doorgangshoogte (mm) 2100 mm (1900 tot 2300 is optie) 2100 mm 2100 mm
Scharnieren Inbouw, niet van buitenaf zichtbaar Inbouw, niet van buitenaf zichtbaar N.v.t.
Deursluiter Inbouw Inbouw N.v.t.
Deurafwerking Geanodiseerd of gepoedercoat (standaard RAL 9016) Geanodiseerd of gepoedercoat (standaard RAL 9016) RAL 9016 of RVS (optioneel)
Beglazing Klein of groot glasvenster Klein of groot glasvenster Optioneel
Cabine-vouwdeur N.v.t. Optioneel (incl. overnamebesturing) N.v.t.

Veiligheidsvoorzieningen 
 Nooddaalbediening elektrisch (optioneel) Nooddaalbediening elektrisch (optioneel) Nooddaalbediening elektrisch (standaard)
 Veiligheidslijsten rondom  Fotocellen klasse II 

Betekenis afkortingen
PB Platform Breedte
PD Platform Diepte
SB Schacht Breedte
SD Schacht Diepte
DB Deur Breedte
CB Cabine Breedte
CD Cabine Diepte

Voor alle modellen geldt
1114 Lift Rolstoel  
 toegankelijk
1117  Scootmobiel Lift
1121 Brancard Lift



Axess B.V.

Vredeweg 7

1505 HH  Zaandam

The Netherlands

T +31 (0)342 42 60 00

info@axessliften.nl

www.axessliften.nl


