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 01 Auto- & Caravanlift  
     Neumannterrein Zwolle  

02 WTC Amsterdam

03 Moret Utrecht

04 Kinzo Ede

“De ideale liftoplossing voor  
        mijn transport” 
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VOORBEELDEN/REFERENTIES

De mogelijkheden zijn zo divers dat 
het onmogelijk is alles te benoemen. 
Elke lift is tenslotte uniek voor de toe-
passing in uw project. 

Enkele gerealiseerde projecten waarin 
de diverse maatwerk mogelijkheden 
van Mitsubishi Elevator Europe zicht-
baar zijn: 
    Stegeman Wijhe
    Sabic Bergen op Zoom
    ZGT Hengelo 
    Hermitage Amsterdam
    Indorama Europoort
    Mauritshuis Den Haag
    AVI Moerdijk 
    Shell Nederland Den Haag
    Energiecentrale Maasvlakte

HEAVY INDUSTRY, HEALTH CARE  
& SPECIALS

UNIEKE LIFTEN

Afhankelijk van uw specifieke wensen 
kan Mitsubishi Elevator Europe de 
gewenste lift voor u produceren.  

Gezien de vele mogelijkheden is het 
onmogelijk alles in deze brochure te 
vermelden. Daarom vindt u hier een 
aantal voorbeelden van eerder op 
maat geproduceerde liftinstallaties. 

UW LIFTOPLOSSING

Samen met ons team van  specialisten, 
zijn onze verkopers er om u van begin 
tot eind te adviseren en begeleiden in 
al uw liftzaken. 

Aan de hand van capaciteits- 
berekeningen, simulaties en geldende 
wet- en regel geving denken wij met u 
mee om samen te komen tot de juiste 
liftoplossing voor uw  project.

Dit doen wij door goed naar uw wen-
sen en  uitdagingen te luisteren. Vanuit 
ruime kennis en ervaring  spreken 
onze mensen dan ook uw taal om zich 
goed te kunnen inleven in de context 
van uw vraagstelling.  

In het verlengde hiervan nemen wij, 
zowel in het voor- als eindtraject, onze 
verantwoorde lijkheid om voor u de 
beste liftoplossing te  verzorgen én in 
stand te houden. Onder andere door 
onze vakkundige onderhoudsdienst 
met landelijke dekking bent u bij ons 
verzekerd van een optimale levens-
duur van uw installaties. 
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ING House, Amsterdam

Kalvertoren, Amsterdam

Reggefiber, Rijssen



05 Goederenlift  
     Van Dijk Banket Zwartsluis

06 Auto- & Caravanlift  
     Neumannterrein Zwolle

07 Goederenlift Muziekpaleis  
     Vredenburg Utrecht

08 Isala klinieken Zwolle

“Muzikale, industriële of 
        zorgzame zwaargewichten”
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VOORBEELDEN/REFERENTIES

Enkele gerealiseerde projecten zijn: 
    Stegeman Wijhe
    Sabic Bergen op Zoom
    ZGT Hengelo 
    Triade Twence Hengelo
    AVI Moerdijk 
    Energiecentrale Maasvlakte
    Isala Klinieken Zwolle
    Van Dijk Banket Zwartsluis
    SMT Hengelo 
    VieCuri Venlo

HEAVY INDUSTRY / HEALTH CARE

HEAVY INDUSTRY

In de industrie worden vaak de 
zwaardere jongens toegepast. Liften 
met een groot oppervlak en een groot 
hefvermogen. Hefvermogens van 
5.000 of 12.000 kilo zijn hierop geen 
uitzondering. Zo kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat de lift een heftruck met 
ballast moet kunnen dragen, een auto 
met aanhanger of een mooie vleugel 
in een concertgebouw. 

HEALTH CARE 

Liften moeten feilloos functioneren. 
Zeker in de gezondheidszorg is be-
trouwbaarheid een absolute vereiste. 
In het verlengde hiervan zijn er ver-
schillende zaken waarmee in de zorg 
rekening dient te worden gehouden. 

In de zorg moeten bedden met ap-
paratuur en begeleidend personeel 
worden vervoerd. 

Zo kan het zijn dat er bepaalde liften 
alleen toegankelijk mogen zijn voor 
personeel, of dat er bepaalde liften 
dienen als een zogenaamde spoedlift
(SEH).

HACCP & EXPLOSIEGEVAAR 

Wanneer er bijvoorbeeld gasflessen 
getransporteerd moeten worden in 
uw bedrijf, kan het zijn dat dit gebeurt 
met behulp van de lift. U wilt echter uw 
personeel niet in gevaar brengen. Om 
dit te voorkomen, kan er een speciale 
besturing worden toegepast waarbij de 
lift zonder personenbegeleiding kan 
worden gestuurd.

Wanneer uw bedrijf zich moet houden 
aan de strenge eisen rondom een 
voedselveiligheidssysteem (HACCP) 
dient ook de lift hieraan aangepast te 
worden. Ook dit kan worden gereali-
seerd. 
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SMT, Hengelo

Meester Stegeman, Wijhe
Isala Klinieken, Zwolle



SPECIALS
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SPECIALS 

Wanneer u in een gebouw een echte 
eye catcher wilt, dan is een speciale 
lift de ultieme blikvanger. 

Mitsubishi Elevator Europe kan uw 
wens omzetten in werkeliljkheid.  

 

GLAS 

Een veel toegepast materiaal bij maat-
werk liften is glas. Vooral in een atrium 
is dit een echte blikvanger.  

Ook hierin is bijna alles mogelijk, mits 
binnen de geldende wet- en regel- 
geving. Met of zonder glazen schacht.  
In ronde of rechte uitvoering.  
 
Een prachtig voorbeeld van revoluti-
onaire liften staan bijvoorbeeld in het 
Mauritshuis in Den Haag 
 

09 ICare Meppel

10 Van Leeuwen Buizen Zwijndrecht

11 Gemeentehuis Lansingerland

12 Mauritshuis Den Haag 

“Wij verwezenlijken uw  
                               geschetste ideaal”
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WENSEN

Wellicht heeft u de wens speciale ver-
lichting toe te passen of een speciale 
wandafwerking. Misschien wilt u een 
combinatie van glas en hout? In onze 
eigen productiehal in Veenendaal wor-
den deze liften van a tot z opgebouwd, 
geheel naar uw wens. 

VOORBEELDEN/REFERENTIES

Enkele gerealiseerde projecten zijn: 
    Mauritshuis Den Haag
    Hermitage Amsterdam 
    Van Gogh Museum Amsterdam
    Stadhuis Leeuwarden
    Woonmall Alexandrium Rotterdam
    Kalvertoren Amsterdam 
    Van Leeuwen Buizen Zwijndrecht
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Oldehovetoren, Leeuwarden

Stadhuis, Leeuwarden

Meetkundige Dienst, Delft 



SEMI-SPECIALS

SEMI-SPECIALS

Een “Special” is een ruim begrip. 
Wij maken onderscheid tussen  
Semi-Special en Special. 

In tegenstelling tot een Special  
wordt voor een Semi-Special een  
standaardliftkooi als uitgangspunt 
gebruikt. Dankzij het design van onze 
liften en onze eigen productie en 
engineering in Veenendaal kunnen wij 
een “standaard lift” aanpassen aan uw 
specifieke wensen. 

 

Zodoende zijn wij in staat ook voor 
meer bescheiden budgetten een 
prachtige lift te maken die volledig 
past in het architectonische ontwerp 
van uw gebouw. Hiermee bent u in 
staat de juiste sfeer te creëren voor 
uw bezoekers en geeft u uw gebouw 
de gewenste uitstraling. 

WENSEN

Wellicht heeft u de wens een speciaal 
plafond toe te passen of een speciale 
wandafwerking. Misschien wilt u een 
combinatie van bamboe en glas? Of 
speciaal geparelstraald RVS, brons of 
spiegels. In onze eigen productiehal 
in Veenendaal worden deze liften van 
a tot z opgebouwd, geheel naar uw 
wens. 

14

13

13 Achmea Apeldoorn

14 Van der Valk Houten  

15 Innovatoren Venlo

16 Danone Utrecht 

“Altijd passend binnen uw ontwerp”

14

15 16

15

VOORBEELDEN/REFERENTIES

Enkele gerealiseerde projecten zijn: 
    KLPD Driebergen
    Achmea Apeldoorn
    Mirage Utrecht
    Reggefiber Rijssen
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Bouwhuis, Zoetermeer

KLPD, Driebergen

Museum De Fundatie, Zwolle



INSCHIETBEVEILIGING

Normaal gesproken “zakt” een lift iets 
naar beneden wanneer deze geladen 
wordt. Bij een goederenlift is dit echter 
niet wenselijk, zeker niet wanneer 
deze zwaar beladen wordt.  Daarom 
wordt er vaak een inschietbeveiliging 
toegepast bij dit soort hydraulische 
liften. Wanneer de kooi arriveert op 
de verdieping wordt hij als het ware 
vastgezet in de schacht zodat hij 
tijdens het beladen op de juiste plaats 
blijft staan.

DEURSENSOREN

Bij toepassing van specials en heavy 
industry liften is een beveiliging van de 
deuren een belangrijk punt.  
 
U wilt tenslotte dat er geen beschadi-
gingen ontstaan of dat deuren defect 
raken doordat er met een heftruck 
tegenaan wordt gereden. 

Om dit te voorkomen wordt er vaak 
een dubbele beveiliging toegepast.
Naast de gebruikelijke fotocellijst van 
de grond tot een hoogte van 1800mm, 
waarbij de deur zich opent zodra er 
iets of iemand door deze ‘stralen’ 
loopt, wordt  bij deze liften ook wel 
een 3D sensor toegepast. 

 

Deze sensor detecteert in een gebied 
vóór de lift (en dus niet alleen tussen 
de deuren) of er iets of iemand staat. 
Als dit het geval is sluiten de deuren 
niet. Zo wordt de kans op aanrijding 
van de deuren tot een minimum  
beperkt, waardoor de kans op  
storingen ook minimaal is. 
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TOEPASSINGEN

24/7

In de industrie en gezondheidszorg 
gaat alles 24/7 door. Wanneer een  
bestaande lift vervangen dient te 
worden is het uitschakelen van een 
lift voor lange tijd een onwenselijke 
situatie. 

Wij kunnen u van dienst zijn door de 
liften in onze fabriek voor te monteren 
en deze in te hijsen in plaats van ter 
plaatse op te bouwen. Hierdoor wordt 
de montagetijd ter plaatse en daarmee 
het oponthoud tot een mimum beperkt.

Daarnaast dienen de liften feilloos te 
functioneren. Met een gemiddelde van 
slechts 1,7 storingen per lift per jaar 
over ons gehele onderhoudsportfolio, 
bent u bij ons verzekerd van de meest 
betrouwbare liftinstallaties van Neder-
land.  
 
Illustrerend hiervoor zijn recente 
onderzoeken door Eurlicon en WPM 
naar de kwaliteit van liftinstallaties en 
onderhoud in Nederlandse kantoor-
gebouwen. Uit beide onderzoeken 
kwam Mitsubishi Elevator Europe met 
slechts 0,4 storingen per lift op elk (!) 
meetpunt als beste uit de bus.

17 Productiehal Veenendaal

18 Glasbevestiging d.m.v. spiders

19 Overhoekse lift met melkglas 

20 Ronde glazen schacht en lift 

21 Fotocellijst 

22 3D-sensor

23 Inhijsen 
 

“Geen uitdaging is ons te groot”
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