veelzijdig in lifttechnieK
Qtrac | Qhydro | Qcargo

VERTICAL SOLUTIONS

wat verwacht u van een liftenfirma?
Als u op zoek bent naar een lift voor een woontoren, bedrijf of appartement,
gaat u niet over één nacht ijs. Dan wilt u alles weten over bedrijfszekerheid,
betrouwbaarheid en kwaliteit. Wij helpen u graag met het realiseren van uw
wensen. Door allereerst goed te luisteren, om daarna, met oog voor het
kleinste detail, tot een voorstel te komen. Een liftplan dat optimaal aansluit
bij interieur en gewenste uitstraling. De ervaring heeft geleerd dat dát een
werkwijze is die onze klanten aanspreekt. Klanttevredenheid van het hoogste
niveau: daarvoor steken wij graag onze handen uit de mouwen.
voor elKe vraag een Passende liftinstallatie
Qlift levert machinekamerloze elektrische liften onder de naam Qtrac en hydraulisch
aangedreven installaties onder de naam Qhydro. Speciaal voor goederenvervoer zijn
de Qcargo liften ontwikkeld. Deze installaties kunnen passend worden gemaakt in
vrijwel elke bestaande liftschacht. Daarnaast zijn ze natuurlijk ook leverbaar met een
schacht op maat.

elKe gewenste uitstraling
Een Qtrac of Qhydro lift kan worden uitgerust met verschillende soorten cabines. Met
onze Qbasiscabine haalt u kwaliteit en een stijlvolle uitstraling in huis. Wilt u meer
keuzemogelijkheden op het gebied van wanden, vloeren, verlichting en accessoires?
Kies dan voor onze Qpluscabine. Met de Qtopcabine kunt u werkelijk alle kanten
uit: de uitvoeringsmogelijkheden zijn eindeloos. Voorbeelden ter inspiratie vindt u op
www.qlift.nl of in de Qlift brochure uitvoeringsmogelijkheden.

Qtrac: machinekamerloze elektrische lift
Paradepaardjes van Qlift
Met de keuze voor een Qtrac bent u gegarandeerd van een bedrijfszekere installatie die u geheel naar uw eigen smaak kunt bestellen.
De machinekamerloze tractieliften van Qtrac zijn zeer ruimtebesparend
en standaard voorzien van een geruisloze gearless machine. De krachtige
motor levert sublieme prestaties en een hoge stopnauwkeurigheid.
De Qtrac voldoet aan de norm EN81-1 en heeft een hefvermogen van
250 kg tot en met 3200 kg. Elke Qtrac kan worden uitgerust met een
Qbasiscabine, Qpluscabine of Qtopcabine. Zo kunt u een lift naar
keuze samenstellen.

Kenmerken Qtrac
• Hefhoogte tot maximaal 75 m. met een snelheid tot 2,0 m/s.
•	Beschikbaar met centraal openende of eenzijdig openende deuren,
in diverse RAL kleuren of RVS. Ook glazen deuren zijn mogelijk.
•	Leverbaar met hefvermogens van 250 tot en met 3200 kg met
doorgaande of overhoekse toegangen.
• De besturingskast kan op vrijwel elke positie worden gesitueerd.
• De liftinstallatie is uitgerust met een moderne CAN-bus besturing.

Voordelen Qtrac
• Cabinetoegang aan drie zijden is mogelijk.
• De lift kan passend worden gemaakt in iedere bestaande schacht.
• Installatie in stalen schachtconstructies behoort tot de mogelijkheden.
• Uiteenlopende afwerkingsmogelijkheden voor liftcabine en deuren.
•	Besturing volgens de meest recente eisen: diverse voorzieningen
garanderen een foutloze besturing en snelle en veilige installatie.

Qtrac: moderne Lifttechniek
•	Plug-and-play CAN-bus besturing. Deze technologie garandeert een snelle installatie,
rittenregistratie en een nauwkeurig en instelbaar rijgedrag.
• Noodevacuatie met indicatie van snelheid, rijrichting en verdieping.
•	Qtrac gebruikt een speciaal ontwikkelde frequentieregelaar voor hefvermogens van 250 kg
tot 1050 kg die geïntegreerd is in de besturingskast. Voor hefvermogens van 1275 kg tot
3200 kg is deze gemonteerd in de schacht.
•	De aansturing is programmeerbaar met behulp van een laptop of PDA direct vanuit de besturing.
•	Evacuatie van passagiers door middel van noodvoeding UPS 230 V in geval van stroomstoring.
• Intercomverbinding tussen cabine en besturingskast.

Technische gegevens besturingskast
• Compact ontwerp.
•	Standaardpositie van de besturingskast is naast de bovenste verdiepingstoegang,
deze is desgewenst te verplaatsen.
• Besturingskast is uitgevoerd in primer of RVS.
• De besturingskast is voorzien van een slot met draaihendel volgens EN81-1.

Standaard bedieningstableau in de cabine
• LCD display.
• Kooihoge RVS drukknopkolom in de cabinewand.
• Ronde drukknoppen met gesatineerd RVS oppervlak.
• Deur-open-en-sluiten knop en sleutelschakelaar (priority key).
•	Optioneel: drukknoppen die voldoen aan EN81-70, spraakgestuurde
verdiepingsindicator en voorbereiding voor kaartlezer (exclusief kaartlezer).

Uitbreidingsmogelijkheden
• Evacuatiebesturing.
• Uitvoering conform EN81-70 (handboek toegankelijkheid).
• Uitvoering conform EN81-71 (vandalisme bestendigheid).
• Uitvoering als brandweerlift volgens EN81-72.
•	Gereduceerde schachtkop en/of putdiepte op aanvraag mogelijk.
• Veiligheidsapparatuur op het contragewicht.
• Cabine met selectieve besturing van de deuren.
• Cabine-afmetingen buiten de standaardmaten.

Meer opties
•	Variabele positie van de besturingskast.
• Inrijden met open deuren.
• Gong op cabinedak.
• Automatische evacuatiefunctie naar de volgende verdiepingsvloer.
• Duplex- of triplexbesturing.
•	Kooitoegang aan drie zijden (indien toepasbaar).

Qhydro: fluisterstille hydraulische lift
Geruisloze toptechniek
‘Stille krachtpatsers’: zo zijn de Qhydro liften het best te typeren.
Omdat de hydraulische unit en besturing naar keuze kunnen worden
gepositioneerd, profiteert u optimaal van de fluisterstille en krachtige
installatie. Bovendien blijft de uitstraling van uw interieur intact.
De Qhydro voldoet aan de norm EN81-2 en heeft een hefvermogen dat
varieert van 320 kg tot 1600 kg. Ook bij Qhydro liften heeft u een ruime
keuze op het gebied van wanden, vloeren, verlichting en accessoires.
Met de Qbasiscabine, Qpluscabine en Qtopcabine kunt u de Qhydro
volledig laten uitvoeren naar uw eigen wensen. Meer informatie hierover
vindt u in onze Qlift brochure ‘Uitvoeringsmogelijkheden’ of op www.qlift.nl

Kenmerken QhydrO
• Hefhoogte is maximaal 22 m. De hefsnelheid bedraagt 0,62 m/s.
•	De Qhydro wordt aangedreven door een elektrisch-hydraulische unit.
• De Qhydro kan zowel met 1:1 als 2:1 ophanging worden toegepast.
•	De deuren kunnen centraal of eenzijdig openend gemonteerd worden en
zijn leverbaar in diverse RAL kleuren en RVS.
•	Cabines zijn leverbaar voor hefvermogens van 320 kg tot en met 1600 kg
met doorgaande of overhoekse toegangen leverbaar.
•	Het bedieningstableau in de cabine maakt gebruik van een moderne
CAN-bus besturing.

Voordelen Qhydro
• Geruisloze, betrouwbare machine.
• Geschikt voor zwaar werk, ook beschikbaar als goederenlift.
• Uitgebreide mogelijkheden in cabine-afwerkingen en deuren.

Qhydro: Moderne lifttechniek
• Zeer compacte besturingskast in primer.
• Intercom tussen cabine en besturingskast.
•	Plug-and-play besturing met CAN-bus technologie garandeert een snelle
installatie en vergemakkelijkt het verhelpen van eventuele storingen.

standaard bedieningstableau
• LCD display.
• Kooihoge RVS drukknopkolom in de cabinewand.
• Pictogrammen voor noodoproep.
• Ronde drukknoppen van gesatineerd RVS.
• Deur-open-en-sluiten knop en sleutelschakelaar (priority key).
• Optioneel: drukknoppen die voldoen aan EN81-70, spraakgestuurde
verdiepingsindicator en kaartlezer.

uitbreidingsmogelijKheden
• Afwijkende hefvermogens.
• Afwijkende cabine-afmetingen.
• Afwijkende hefsnelheden (tot 1 m/s).
• Gong op cabinedak.
• Automatische evacuatie functie naar de laagste verdieping.
• Duplex- of triplexbesturing.
• Kooitoegang aan drie zijden (indien toepasbaar).
• Uitvoering conform EN81-70 (handboek toegankelijkheid).
• Uitvoering conform EN81-71 (vandalismebestendigheid).

Qcargo: bedrijfszekere goederenlift
Specialist voor het zware werk
Een goederenlift moet bedrijfszeker zijn en tegen een stootje kunnen.
De Qcargo lift is zo’n product. Deze is zowel leverbaar in een hydraulische
als een elektrische tractie versie. Met een ruime range hefvermogens en
een robuuste cabine-afwerking is de Qcargo klaar voor het zware werk.

Vragen?
Heeft u technische vragen of andere uitvoeringswensen? Neem gerust contact
op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag aan een passende lift,
die naadloos aansluit bij de stijl en uitvoering van de omgeving.
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