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LOW-UP

MINDERVALIDENHEFFERS

Voor hoogteverschillen tot 500 mm kunnen we u de
LOW-UP aanbieden. De LOW-UP is zonder put en zeer
snel zonder aanpassingen te plaatsen.
De LOW-UP is ideaal voor het overbruggen van hoogteverschillen tot een halve meter. De lift is een goede oplossing
voor het toegankelijk maken van openbare gebouwen en
winkels. De lift is standaard voorzien van een rvs hekwerk en
aluminium mechaniek.
De LOW-UP kan zonder noemenswaardige bouwkundige
voorzieningen worden geplaatst. Het uitgekiende ontwerp
van de LOW-UP biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van traditionele hefplateaus.
Voordelen
• Snelle montage
• Lage onderhoudskosten
• Voor binnen en buiten
• Standaard voorzien van veiligheidsbalg
• 250 KG hefvermogen
• CE-gecertificeerd
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LOW-up
		
Platformbreedte mm
Platformdiepte
mm
Inbouwbreedte
mm
Inbouwdiepte
mm
Opvoerhoogte
mm
Put
Hefvermogen
kg

Met oprit
715
1340
1200
1530
0 - 500
250







Low-Up platform afmeting: (BxD) 715 x 1340

Axess maakt deel uit van de Value8 Tech
Group. Deze holding heeft naast Axess nog een
dochter: GNS Group (Entry & Safety Solutions).
Samen vormen ze de technische tak van Value8,
een beursgenoteerde onderneming. Axess gaat
mee met de huidige marktvraag en besteedt veel
aandacht aan innoveren en doorontwikkelen.




In 1998 kreeg Axess als eerste Nederlandse firma
de goedkeuring van het Lift-instituut NIVL voor het
leveren van platformliften. Sindsdien plaatste Axess
in Nederland meer dan 4500 liften en is daarmee
koploper in de huidige markt. Axess produceert in
eigen huis moderne liftinstallaties die aan alle eisen
en wettelijke normen voldoen.
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