
MEECON
De flexibele oplossing 
voor nieuwe en 
bestaande bouw

Meer informatie over MEECON kunt u vinden op
www.mitsubishi-liften.nl/liften/
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“Door het nakomen en de helderheid van de afspraken 
weet iedereen precies waar hij aan toe is.”

Bart van DIemen, ProjectcoörDInator, HIllen & roosen

Met meer dan 65 jaar ervaring is Mitsubishi Elevator Europe in de BeNeLux dé autoriteit op het gebied van hoogwaardige 

en betrouwbare lift- en roltrapinstallaties, liftonderhoud en liftrenovaties. Mitsubishi Elevator Europe is onderdeel van de 

Mitsubishi Electric groep, dat deel uitmaakt van het Japanse Mitsubishi conglomeraat. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Veenendaal en bestaat naast een ondersteunende kantoorafdeling, uit een uitgebreide engineering- en productieafdeling. 

Daarnaast beschikt men in Veenendaal ook over een eigen testtoren, die o.a. gebruikt wordt als trainingslocatie van de 

monteursopleiding en het uitvoerig testen van alle liften.

*Bron, DLR Adviesgroep B.V. (2017) en Eurlicon (2017)

GEMiddEldE iN dE Markt* StOriNG
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Van traditioneel productie-
bedrijf naar totaal 
dienstverlener

Zeker in een tijd waarin begrippen als 

‘duurzaamheid’ en ‘kwaliteit’ container-

begrippen zijn geworden, is het zaak dat 

we met z’n allen in de bouw- en vast-

goedsector eens goed nadenken over 

wat deze begrippen echt inhouden. 

Het gaat namelijk niet alleen om 

energie-efficiënte producten of op de 

juiste manier investeren in je personeel. 

Maar juist om het totaalplaatje, waarin 

vanuit een integrale aanpak contract-

vormen worden aangegaan waarmee 

gezamenlijke lange termijn verantwoor-

delijkheid wordt genomen. 

Vanuit de dynamische wereld waarin 

we leven, vraagt dit dan ook om een 

flexibele omgang met de constant 

veranderende gebruikersbehoeften en 

gebouwbestemmingen. in het verleng-

de hiervan vindt er in toenemende mate 

een verschuiving plaats van aanschaf en 

bezit naar totaaloplossingen die geënt 

zijn op gebruik. 

Dit betekent voor Mitsubishi dat het zijn 

producten en diensten op een dusda-

nige manier moet combineren, dat deze 

vanuit een totaaloplossing toegevoegde 

waarde leveren voor de hele keten.

M-Use®: Een duurzamer 
bedrijfsmodel voor de  
liftindustrie

Mitsubishi Elevator Europe streeft ernaar 

de beste en meest duurzame verticale 

mobiliteitsoplossing voor haar klanten 

en eindgebruikers te realiseren. in het 

kader van bovenstaande evenals de 

groeiende behoefte aan een circulaire 

economie, heeft Mitsubishi M-Use® 

ontwikkeld.

Middels M-Use®, ofwel Mobility-Use, 

biedt Mitsubishi voor een lage initiële 

investering hoogwaardige kwaliteit 

liften aan met gegarandeerd gebruik. 

Hierbij blijft Mitsubishi eigenaar van 

de lift(en) en betaalt de afnemer voor 

een (in eerste instantie) periode van 20 

jaar een vast bedrag per jaar voor het 

gebruik. 

Uit een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek door KPMG Sustainability 

naar de liftenmarkt in Nederland, blijkt dat M-Use® in vergelijking met 

een gemiddelde Nederlandse lift ruim €15.000 goedkoper is over een 

periode van 30 jaar. Lange termijn kwaliteit en duurzaamheid zijn dus 

niet alleen goed voor mens en milieu, ook werd hiermee aangetoond 

dat het sluitende business cases zijn.

Voor dit vaste bedrag krijgt de afnemer, 

middels contractueel duidelijk 

vastgelegde prestaties en bijbehorende 

boetes evenals jaarlijkse afrekening 

op basis van daadwerkelijk gebruik, 

gegarandeerd zorgeloos gebruik tegen 

voorspelbare en eerlijke kosten. 

in het verlengde van de focus op 

gebruik in plaats van eigendom, staat 

ook circulariteit centraal in M-Use®. 

Middels het in kaart brengen van 

alle afvalstromen en de invloed van 

gebruik op onderdeel niveau, streeft 

Mitsubishi een zo efficiënt mogelijke 

inzet van haar mensen en middelen na. 

Bovendien werkt Mitsubishi middels 

diverse strategische programma’s hard 

aan het zoveel mogelijk recyclen en 

hergebruiken van haar liftonderdelen.

www.mitsubishi-liften.nl/project/de-wageningsche-berg/

“Door dezelfde kijk op het 
project te hebben, werd 

er vanaf het begin een 
harmonie gecreëerd in 

voorbereiding, uitvoering 
maar zeker ook in nazorg 

en het onderhoud!”

Danny van Der KruIt,

managIng DIrector, 

DutcHcon

Een voorbeeld uit onze ruim 200 MEECON referenties:

Hotel De Wageningsche Berg te Wageningen
Pr

OdUCtiE
GEbrU

ik

rECyCliNG

dUUrZaaM

PrOdUCtiE

GrONdStOffEN

GEbrUik

rEStafVal

Van Lineaire Economie naar Circulaire Economie

type project Nieuwbouw

Plaats Wageningen

Opdrachtgever Stout Bouwonderneming B.V.

Hoeveelheid liften 3

aandrijvingstype Tractie
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Uitvoerbaar in:

Scope: 
MEECON vs Nexiez-MrlMEECON

Vrij verhandelbare componenten 
Mitsubishi Elevator Europe kwaliteit

Vanuit adviseurs, overheden en woningcorporaties is er een steeds groter wordende 

vraag naar liftinstallaties die gebruik maken van vrij verkrijgbare componenten. Hier-

door is men flexibeler in het onderhoud en de toekomstige vervanging van componen-

ten. Met de ontwikkeling van de MEECON hebben wij precies op deze wensen vanuit 

de markt ingespeeld. Deze scherp geprijsde machinekamerloze liftenlijn, gemaakt van 

vrij verkrijgbare componenten, is ontwikkeld en uitgebreid getest door de Mitsubishi 

vestiging in Veenendaal in samenwerking met Europese leveranciers en het Japanse 

moederconcern. Dit type liftinstallatie is verkrijgbaar als 630kg en 1050kg uitvoering 

en wordt vaak toegepast in de laag- en middenbouw, zoals woningen en kantoren. 

Daarnaast is de MEECON door zijn compacte ontwerp ook uitermate geschikt voor 

toepassingen in de vervangingsmarkt. Sinds de introductie in 2012 hebben wij in 

Nederland inmiddels meer dan 200 MEECON liften mogen installeren.

Optimale betrouwbaarheid

Ondanks dat de MEECON al een aantal jaar op de markt is, blijven wij dit lifttype 

continue testen en verbeteren in onze testtoren in Veenendaal. Zodoende heeft de 

MEECON inmiddels al ruim 2.000.000 (!) testritten succesvol volbracht. Dit heeft eraan 

bijgedragen dat de MEECON steeds verder is doorontwikkeld en wij in staat zijn een 

levensduur van tenminste 20 jaar te waarborgen. Bovendien ligt het gemiddelde 

storingspercentage van de MEECON de helft lager dan het landelijke gemiddelde.

Ondanks zijn concurrerende prijs biedt de MEECON dan ook nog steeds de hoogwaar-

dige kwaliteit en duurzaamheid die u van een Mitsubishi lift gewend bent.

“Open communicatie, inleving op 
en bijdragen aan het programma 

 van eisen, doen wat is afgesproken, 
uitstekende kwaliteit liften.”

mIcHel j. geurts, DIrecteur, Inntel Hotels

Personenlift

Brancardlift

Rolstoellift

Maatwerk

Brandweerlift

Nexiez-Mrl

MEECON

(m/sec)

(kg)450

1.0

1.6

1.75

2.0

2.5

550 630 805 1000 1275 1350 1600

MEECON is standaard leverbaar voor: Woningen, musea, kantoren, industrie en parkeergarages (Overige toepassingen zijn maatwerkoplossingen)

Voor gebruikservaring en betrouwbaarheid 
geven onze klanten de MEECON een: 8,6

6 7



technologie
Een ideale lifttoepassing voor
in de vervangingsmarkt

“Mitsubishi is een proactieve partner die 
een vraag kan doorvertalen in een concrete 

oplossing voor verticaal transport vanuit het 
perspectief van de klant/gebruiker”.

Paul van Doorn, senIor PlanontwIKKelaar, gIesBers wIjcHen

MEECON

>> Scherp geprijsde machinekamerloze lift

>> Volledig gebouwd van vrij verkrijgbare onderdelen

>> Economische oplossing voor laag- en middensegment

>>  Toe te passen personenlift in de woning- en renovatiemarkt

zeker
20 jaar

t/m
1,0 m/s

t/m
1.050 kg

tot
14 pers.

lEd-verlichting
 

Al onze toegepaste verlichting wordt 

uitgevoerd in LED’s. Zowel in de kooi als 

in de schacht. 

Deze gaan veel langer mee en wor-

den minder warm. Door hun tril- en 

schokbestendigheid is de kans op 

een kapotte lamp bovendien een stuk 

kleiner. Onze LED-verlichting verbruikt 

tot 85% minder energie dan gewone 

lampen en gaat tot wel 20 jaar mee.

Stand-by

Onnodig energieverbruik is natuurlijk 

niet meer van deze tijd. Al onze liften 

zijn uitgevoerd met stand-by opties. 

Wanneer er bijvoorbeeld een ventilator 

is geïnstalleerd zal deze naar een vooraf 

ingestelde tijd automatisch uitscha-

kelen. Dit geldt uiteraard ook voor de 

energiezuinige LED-verlichting. 

Motor

Voor onze liften gebruiken wij perma-

nent Magnetische (pM) elektromotoren. 

Hierbij kunnen onze motoren dusdanig 

in snelheid worden geregeld, dat er 

weinig warmte wordt geproduceerd en 

er nauwelijks energieverlies optreedt. 

Hierdoor worden de regelaars, die 

onder andere het comfortabel versnel-

len en vertragen bepalen, ook minder 

belast. Uiteindelijk zorgt dit er o.a. voor 

dat onze regelaars een levensduur van 

maar liefst 15-20 jaar hebben. Veel 

hoger dan gebruikelijk in de markt.

www.mitsubishi-liften.nl/project/radartoren-neeltje-jans/

Een voorbeeld uit onze ruim 200 MEECON referenties:

Radartoren Neeltje Jans

type project Nieuwbouw

Plaats Roompotsluis

Opdrachtgever Besix Nederland

Hoeveelheid liften 1

aandrijvingstype Tractie
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ENERGIETERUGVOEDING

Onze liften zijn standaard uitgevoerd 
met een aantal energiebesparende 
schakelingen, zoals bijvoorbeeld het 
automatisch aan- en uitschakelen van 
de  verlichting in de liftkooi en indien 
een ventilator wordt toegepast heeft 
deze ook een automatische schake-
ling. 

Daarnaast is het mogelijk een energie-
terugvoedingsmodule toe te passen. 
Deze geavanceerde technologie heeft 
het mogelijk gemaakt om onze liften 
nog meer energie te laten besparen. 

Bij 50% van de maximale belading 
zijn het tegengewicht en de liftkooi in 
balans. Het kost dus energie om een 
zwaar beladen lift naar boven, of een 
niet of nauwelijks beladen lift naar  be-
neden te verplaatsen. Als echter een 
zwaar beladen lift naar beneden, of 
een licht beladen lift naar boven gaat, 
moet er worden afgeremd, waarbij 
 energie vrijkomt. Dat afremmen  ge-
beurt op de motor, dus deze  fungeert 
op dat moment als een dynamo. Door 
toepassing van de optie “regeneratie”, 
wordt deze opgewekte energie niet 
meer omgezet in nutteloze warmte, 
maar teruggeleverd aan het voedende 
net.

DEURSENSOREN

De huidige stand van techniek is een 
fotocellijst van de vloer tot een hoogte 
van 1800mm. Zodra er iets of iemand 
door deze ‘stralen’ loopt opent de deur 
zich weer.  
 
  Een extra mogelijkheid is het toepas-
sen van een 3D sensor. Deze sensor 
detecteert in een gebied vóór de lift 
(en dus niet alleen tussen de deuren) 
of er iets of iemand staat. Hierdoor 
sluiten de deuren niet. Dit kan erg 
handig zijn in een gebouw waar veel 
rolstoelen, kinderwagens of goederen-
wagentjes aanwezig zijn.

01

4

02 Normale energieverdeling Energieterugwinningsmodule

Technologie

NOODEVACUATIE

In het geval van stroomuitval in het 
gebouw, treedt ook de liftinstallatie 
buiten werking. Om dit te voorkomen, 
kan worden gekozen voor het toepas-
sen van een speciale noodevacua-
tiebesturing. Deze kan de lift naar de 
eerstvolgende stop leiden. Hierdoor 
komt de lift niet vast te staan tussen 
twee verdiepingen en raken de  
passagiers niet opgesloten. 

AANDRIJVING

Voor onze liftmachines gebruiken wij 
PM (Permanent Magneet) elektro-
motoren. Dit type motor kan zodanig 
in snelheid worden geregeld dat er 
weinig warmte wordt  geproduceerd. 
Hierdoor treedt er nauwelijks energie-
verlies op.    
 
Het magnetisme in deze PM motoren 
heeft een dusdanig lage verarming 
waardoor er geen extra belasting 
ontstaat op de regelaar om bijvoor-
beeld het comfortabel versnellen en 
vertragen te garanderen. Omdat de 
regelaar niet extra wordt belast heeft 
hij daardoor een levensduur van ca. 
10-15 jaar.

01 Productiehal Veenendaal

02 Energieterugvoeding

03 3D-sensor 

04 Fotocellijst  

05 Aandrijving 

“Een ideale lifttoepassing voor                           
                          in de vervangingsmarkt”
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Energieterugvoeding

Al onze liften zijn standaard uitgevoerd 

met een aantal energiebesparende 

schakelingen, zoals een intelligente 

besturing met zelf-leerfunctie en het 

automatisch aan- en uitschakelen van 

de verlichting en ventilator in de liftkooi. 

Daarnaast is het mogelijk een energie 

terugvoedingsmodule toe te passen. 

Deze geavanceerde techniek van 

Mitsubishi Electric maakt het mogelijk 

extra energie te besparen door rem- en 

bewegingsenergie op te slaan in een 

soort dynamo. Door middel van een 

‘regeneratie’-optie kan deze energie bo-

vendien worden terug geleverd aan het 

stroomnet. Dit kan een extra energiebe-

sparing opleveren van zo’n 35 procent, 

wat gelijk staat aan een reductie van 

de CO2-emissie van ongeveer 1400 kilo 

per jaar.

deursensorlijst

Standaard zijn onze liften voorzien 

van zogenaamde fotocellijsten. Deze 

fotocellijsten lopen van de grond tot 

een hoogte van 1800 mm. Zodra er iets 

of iemand door deze ‘stralen’ loopt 

opent de deur zich weer. Een extra 

mogelijkheid is het toepassen van een 

3D sensor op onze liften. Deze sensor 

detecteert in een gebied vóór de lift (en 

dus niet alleen tussen de deuren) of er 

iets of iemand staat. Dit kan erg handig 

zijn in een gebouw waar veel rolstoelen, 

kinderwagens of goederenwagentjes 

aanwezig zijn.

toegankelijkheidseisen

Elk gebouw wordt ontworpen met een 

bepaalde mate van toegankelijkheid. 

Er zijn diverse “handleidingen” die 

hiervoor gevolgd kunnen worden. Zo is 

er bijvoorbeeld keuze uit  NEN-EN81-70 

(toegankelijkheid van liften voor 

personen inclusief personen met een 

handicap), itS (integrale toegankelijk-

heid Standaard),  Handboek toeganke-

lijkheid en Woonkeur. Sommige eisen 

hierin komen overeen met elkaar, ech-

ter spreken ze elkaar soms ook tegen. 

Door samen met u goed te kijken naar 

uw huidige en toekomstige gebouw-

bestemming, kunnen wij u vroegtijdig 

adviseren aan welke specificaties uw lift 

moet voldoen. 

Mogelijkheid tot 
maatwerk

De MEECON wordt volledig geas-

sembleerd en geproduceerd in onze 

productiehal in Veenendaal. Mede 

hierdoor kunnen wij de MEECON 

grotendeels aanpassen aan uw wensen 

en zijn we flexibel in het ontwerp. Zo 

kunnen we het kooiformaat aanpassen, 

de deurpositie of rekening houden 

met zogenaamde overhoekse situaties 

(gedraaide kooi in de schacht). Dit alles 

draagt ertoe bij dat de MEECON vaak 

een ideale oplossing is voor bestaande 

bouw waarbij gerenoveerd moet 

worden. 

Minimalisering 
benodigde ruimte

Door het toepassen van een machine-

kamerloze lift creëert u extra bruikbare 

(verhuurbare) oppervlakte, die anders in 

beslag zou  worden genomen door de ma-

chinekamer. Door in het verlengde hiervan 

slim te kijken naar het liftontwerp in relatie 

tot uw gebouwsituatie, kan onze engi-

neering samen met u nog meer ruimte 

besparen. Zowel in bruikbaar oppervlak 

als in putdiepte en schachtkophoogte.

Evacuatiemodule

Een van de nieuwste innovaties van 

Mitsubishi Elevator Europe is de evacu-

atielift, een unieke functie in de huidige 

liftenmarkt. Normaal gesproken kan 

een personenlift in geval van nood niet 

gebruikt worden voor evacuatie, behalve 

door de brandweer als het een brand-

weerlift betreft. Bij het toepassen van deze 

nieuwe evacuatiebesturing kunnen bij 

nood wél mensen geëvacueerd worden 

met een personenlift. Op vooraf bepaalde 

evacuatie/verzamel-verdiepingen wordt 

een evacuatie tableau geplaatst wat door 

een  geïnstrueerd persoon (bijvoorbeeld 

een BHV-er) in werking gesteld kan 

worden. Op deze manier kan er, bijvoor-

beeld in een woon-zorgcomplex, toch 

geëvacueerd worden zonder dat dit direct 

door de brandweer gedaan moet worden. 

Een mooie toevoeging om uw gebouw 

nóg veiliger te maken. www.mitsubishi-liften.nl/project/willem-wilminkplein/

Een voorbeeld uit onze ruim 200 MEECON referenties:

Appartementen Willem Wilminkplein te Enschede

type project Nieuwbouw

Plaats Enschede

Opdrachtgever Van Wijnen IJbergen BV.

Hoeveelheid liften 6

aandrijvingstype Tractie
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M-Zero®
De volgende stap van Mitsubishi 
Elevator Europe in het 
verduurzamen van uw liften

hoe werkt het?

Met behulp van twee zonnepanelen wordt 

een accupakket opgeladen, deze accu’s 

verzorgen de volledige spanning van de 

lift. De accu’s worden ook opgeladen door 

de remenergie van de lift, hierdoor gaat 

er zo weinig mogelijk energie verloren. 

De energie slaan wij op in zogenaamde 

supercondensatoren, een nóg efficiëntere 

manier van opslaan dan veel huidige 

gangbare technieken. indien de zon zich 

een tijdje niet laat zien worden de accu’s 

opgeladen door het net. De aansluiting 

van het net is slechts 1 fase (max.500W) en 

daarmee minimaal in stroomverbruik. 

M-Zero® wordt exclusief 
toegepast op MEECON

“Onze missie is om de 
meest energie efficiënte lift 
ter wereld te maken door 
het terugdringen van total 
cost of Usage (tCU).”

tevens beschikt ons M-Zero® systeem over 

een intelligente unit die de lift automa-

tisch volledig uitschakelt als deze niet 

wordt gebruikt. Een soort geavanceerde 

stand-by modus. Dit bespaart veel ener-

gie, bijvoorbeeld in kantoorpanden die in 

het weekend niet gebruikt worden.

Een significante besparing

M-Zero® zal op verschillende lifttypes 

toepasbaar zijn, zowel voor nieuwe als 

bestaande liften. Doorrekeningen laten 

zien dat met M-Zero® een besparing van 

liefst 45% in het absolute stroomgebruik 

is te realiseren, hetgeen in combinatie met 

het gebruik van zonne-energie als voeding 

een besparing van soms wel €2.000 per lift 

per jaar kan opleveren.

M-Zero® levert daarmee een significante 

besparing in de gebruikskosten en draagt 

bij aan de verdere realisatie van een 

duurzame economie. Hiermee past  

M-Zero® perfect in de lijn die door 

Mitsubishi Elevator Europe met de 

ontwikkeling van M-Use® is ingezet.

Energieneutrale liften door M-Zero®

   Liften draaien volledig op zonne-energie en zijn zelfvoorzienend

   Gemiddels 60% besparing op absoluut stroomverbruik

   Besparing op gebruikskosten tot wel € 2.000 per lift/jaar

   Maximale energieterugvoeding en opslag in supercondensatoren

   Bij stilstand lift minimaal energieverbruik door geavanceerde 

standby-modus

Meer informatie over M-Zero® kunt u vinden op
www.mitsubishi-liften.nl/m-zero/
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Basisspecificaties
hefsnelheid
(m/s)

capaciteit
(kg)

personen deurtype* kooiafmeting
(mm)

deur-
breedte
(mm)

eenzijdig
toegankelijk
schachtmeting
(bxd, mm)

tweezijdig
toegankelijk
schachtmeting
(bxd, mm)

putdiepte
(mm)

schacht-
kophoogte
(mm)**

1,0

630 8
CO

1100 x 2100 900
2000 x 1800 2000 x 2010 1150 3600

2s 1650 x 2500 1650 x 2010 1150 3600

1050 14
CO

1100 x 1400 900
2000 x 2500 2000 x 2710 1150 3600

2s 1650 x 2500 1650 x 2010 1150 3600

1,0

630 8
CO

1100 x 1400 1000
2150 x 1800 2150 x 2010 1150 3600

2s 1780 x 2500 1780 x 2010 1150 3600

1050 14
CO

1100 x 2100 1000
2150 x 2500 2150 x 2710 1150 3600

2s 1780 x 2500 1780 x 2010 1150 3600

*  CO = centraal openende deuren  
2s = telescopisch openende deuren

**  Schachtkophoogte geldt bij 2100 mm hoge deuren. indien 2300 mm hoge deuren toegepast worden 
neemt de schachtkophoogte evenredig toe (+200 mm). indien een brandweerlift conform  
NEN-EN 81-72 wordt toegepast neemt de schachtkophoogte met 100 mm toe.

630 kg eenzijdig en doorgaand toegankelijk (variaties op aanvraag mogelijk)

1050 kg eenzijdig en doorgaand toegankelijk (variaties op aanvraag mogelijk)
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Materiaal & kleuren

1

2

3

4

5

1. kooitableau

2. Wanden/deuren

3. leuning

4. Plafond

5.  drie vloer 

opties

Standaard uitvoering

Kooideur RVS

Schachtdeur Zincor, af te schilderen door derden

Muurkopomkleding Zincor, af te schilderen door derden

Deurbeveiliging fotocellijst

Wanden RVS

Vloer  Marmoleum, noppenrubber of verdiept 

uitgevoerd (3mm)

Plafond  Vlak egaal plafond met poedercoating 

RAL 9010 (wit)

Verlichting  LED-spots

Spiegel  Halfhoog, geplaatst boven leuning

Leuning  Rond RVS

Ventilatie  Natuurlijke ventilatie in wanden

Brandalarmbesturing  Volgens NEN-EN 81-73

Kooitableau  RVS dekplaat, kunststof drukknoppen, 

voorzien van optische terugmelding en 

voelbare indicatie en kooistandindicatie 

met rijrichtingpijlen.

Schachttableau  Drukknoppen t.b.v. op/neer oproep 

(geïntegreerd in muurkopomkleding)

diverse opties (variaties op aanvraag mogelijk)

afwerking

• Centraal openende deuren

• Schachtdeuren, muurkoppen en/of plafond; RVS

• Opklapzitting

• Stootlijsten

• Brandwerendheid schachttoegangen volgens 

NEN-EN 81-58

• Vandaalbestendige LED-spots in plafond

• Kooihoge spiegel

• Extra leuningen

besturing

• Aankomstgong

• Kooistandaanwijzing/vertrekpijlen op de verdiepingen

• Sleutelschakelaar

• Voorbereiding kaartlezer

• Storingsdoormeldingcontact

• Brandweerbesturing volgens NEN-EN 81-72

• Noodevacuatie

• Buitendienstsignalering

• Energieterugvoeding

Meer informatie over maatwerkoplossingen kunt u vinden op
www.mitsubishi-liften.nl/liften/

14 15



Onderhoud & renovatie

Waarom liftonderhoud bij 
Mitsubishi Elevator Europe?

    Laagste storingspercentage van Nederland

    Landelijke dekking met 24/7 Service

    Nauwkeurige onderhoudsmethodiek

    Tijdig bericht over monteurbezoek

    Voldoende reserveonderdelen

    Zelf-opgeleide Nederlandse monteurs

    Vast aanspreekpunt

    Transparantie in werkzaamheden en facturatie

    Onderhoudscontracten op maat

    Hoogste beschikbaarheid van Nederland

    Vrijblijvende eerste inspectie

    Innovator in liftenbranche (bijv. M-Use®)

Voor de gebruikers in een gebouw zijn liften belangrijke verkeersaders. Daarnaast is een lift voor 

de huurders/eigenaren vaak een aardige kostenpost. Niet alleen in de aanschaf, maar ook 

in de exploitatie. Logischerwijs moeten hier goede prestaties tegenover staan, zowel 

van de liftinstallatie zelf als van de partij die het liftonderhoud verzorgt.

Bij ons bent u verzekerd van vakkundige en klantvriendelijke service, 

waardoor u altijd kunt bouwen op betrouwbare liften.

landelijke dekking met 
24/7 Service

Vanuit ons hoofdkantoor in Veenendaal wordt onze onder-

houd- en storingsdienst centraal aangestuurd en geredigeerd 

naar een veertigtal onderhoud- & servicemonteurs, verdeeld 

over verschillende rayons in Nederland en België. Deze 

diensten staan, net als onze klantenservice, 24 uur per dag en 

7 dagen per week voor u paraat om eventuele problemen aan 

uw installaties direct te verhelpen.

Zelf-opgeleide Nederlandse 
monteurs

Om de hoogwaardige Mitsubishi-kwaliteit ook in onze 

liftservice te waarborgen, maken wij uitsluitend gebruik van 

onze eigen monteurs. Naast een afgeronde specialistische 

opleiding, beschikken al onze monteurs ook over een officieel 

VCA-certificaat. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ze constant 

up-to-date blijven via cursussen op onze trainingslocatie in 

Veenendaal.

Minste storingen van  
Nederland

Verschillende metingen van onafhankelijke instituten (o.a. 

WpM, Liftinstituut, Eurlicon) hebben aangetoond dat liften 

die bij ons in onderhoud zijn, het laagste storingspercentage 

van Nederland hebben. Over ons hele onderhoudsportfolio 

zitten wij op slechts 1,0 storing per lift per jaar. Voor Mits-

ubishi liften ligt dit percentage zelfs veel lager. Hiermee 

liggen wij ver onder het landelijke gemiddelde van bijna 3 

storingen per lift per jaar.

Eerlijk en
transparant

transparantie in werkzaamheden en gemaakte kosten is, 

zeker vandaag de dag, cruciaal. Wij voorzien onze klanten 

dan ook van accurate MJOp’s en duidelijke managementrap-

portages. Zodoende zijn niet alleen de liftprestaties beter 

inzichtelijk, maar komt u ook niet voor vervelende verras-

singen te staan.

Nauwkeurige  
onderhoudsmethodiek

Dankzij tientallen jaren ervaring met diverse merken en 

lifttypen in alle soorten toepassingen, zijn wij in staat 

voor elke lift en gebruikssituatie een zo optimaal mogelijk 

onderhoudsplan samen te stellen. Hierbij zorgen wij voor een 

juiste spreiding en naleving van de onderhoudswerkzaamhe-

den. Bij ons bent u dan ook verzekerd van effectief en efficiënt 

liftonderhoud tegen een scherpe prijs.

Voldoende reserve- 
onderdelen

Van alle liften in ons onderhoudsportfolio hebben wij genoeg 

onderdelen op voorraad in een van onze voorraaddepots 

verspreid over het land. Hierdoor bent u als klant verzekerd 

van servicemonteurs die u met de juiste kennis én materialen 

direct kunnen helpen met onderhoud, reparaties of storings-

werkzaamheden aan uw liftinstallatie.

duidelijke 
communicatie

Uit ervaring weten wij dat het heel belangrijk is om alle 

betrokken partijen goed en tijdig te informeren omtrent werk-

zaamheden en onderhoud liften. Dit betekent dat wij altijd 

vanuit een duidelijke planning werken die vanuit korte lijnen 

gecommuniceerd wordt. Door onze persoonlijke benadering 

van dienstverlening zijn onze klanten bovendien verzekerd 

van één centraal aanspreekpunt.

“Er is met Mitsubishi een prestatie-
contract afgesloten. Alle KPI's in het 

contract zijn gehaald. Als er een 
verschil in inzicht over een factuur of 

uitgevoerde werkzaamheden is, wordt 
dat in een persoonlijk gesprek altijd 
naar ieders tevredenheid opgelost.”

aD goossens, tecHnIscH aDvIseur eleKtraen 

transPortInstallatIes, staDsBeDrIjven
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Maak een afspraak 
We kijken graag samen met u hoe we MEECON in uw situatie in kunnen zetten.

www.mitsubishi-liften.nl/afspraak-maken/

Vrijblijvend offerte aanvragen 
Nieuwsgierig naar onze aantrekkelijke tarieven en mogelijkheden? Wij ontvangen graag wat 

extra informatie omtrent uw situatie om uw vrijblijvende offerte samen te kunnen stellen. 

www.mitsubishi-liften.nl/offerte-aanvragen/

Meer informatie online
Bezoek onze website voor meer informatie omtrent de voordelen van MEECON.

www.mitsubishi-liften.nl/liftinstallaties/#meecon

Makkelijk geholpen worden met:

Samenwerken aan
betrouwbare 
mobiliteit
Samen met de rest van ons team van 
specialisten, zijn onze verkopers 
er om u van begin tot eind te 
adviseren in al uw liftzaken

“Mitsubishi is een uiterst betrouwbare partij, zowel 
in het maken en nakomen van afspraken als in de 

levering van hoogwaardige producten en services.”

cHrIt nIcolaes, aDvIseur, arcaDIs
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Mitsubishi Elevator Europe b.V.
Schietboom 20  |  3905 TD  Veenendaal
Postbus 235  |  3900 AE  Veenendaal
www.mitsubishi-liften.nl  |  info@mee-wde.nl

met meer dan 65 jaar ervaring is mitsubishi elevator europe in de Benelux dé autoriteit op het gebied 

van hoogwaardige en betrouwbare lift- en roltrapinstallaties, liftonderhoud en liftrenovaties. 
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bezoek onze website
 

Voor een compleet beeld van onze organisatie, voor het aanvragen van een 

uitgebreide liftinspectie of stel uw eigen lift samen in onze liftconfigurator.

www.mitsubishi-liften.nl


