
MOVE
De flexibele oplossing 
voor nieuwbouw en 
bestaande bouw

Meer informatie over MOVE vindt u op
www.mitsubishi-li�en.nl/li�en/move
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Li�renovatie bij Mitsubishi Elevator Europe: waarom?

MICHEL J. GEURTS, DIRECTEUR, INNTEL HOTELS

“Mijn ervaring met MEE? Naast uitstekende 
kwaliteit li�en, de open communicatie,
 inleven op en bijdragen aan het programma 
van eisen en bovenal doen wat is afgesproken.”

MOVE
Mitsubishi Elevator Europe kwaliteit
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 • Scherp geprijsde machinekamerloze li�

     • Minimale storingen dankzij hoge kwaliteit

         • Lange levensduur

               • Voordelige onderhouds- en vervangingskosten

Technologie
Innovatieve techniek voor optimale
prestaties en duurzaamheid

De MOVE is zodanig ontworpen dat 

standaard al vele maten, uitvoeringen en 

opties leverbaar zijn. Hierdoor kan de li� 

op gemakkelijke wijze aan specifieke 

klantwensen worden aangepast, zonder 

dat dit extra tijd kost en/of hiervoor 

maatwerk moet worden geleverd.

Volledig configureerbaar

De MOVE is gebaseerd op een ontwerp dat 

uitgaat van optimale betrouwbaarheid en 

een lage milieu-impact. Daarnaast hebben 

we de li� uitgerust met slimme technolo-

gie. Zo zijn veel onderdelen op afstand 

elektronisch configureerbaar en is de li� 

ontworpen volgens de C2C filosofie. Dit 

scheelt veel mechanische componenten, 

zoals een snelheidsbegrenser. Hiermee 

wordt niet alleen de milieu-impact sterk 

gereduceerd, maar het scheelt ook 

materiaalkosten, montagetijden en 

onderhoudskosten.

>25% minder materiaalgebruik

Om grondstofgebruik en verspilling te 

minimaliseren is de li� ontworpen en 

wordt deze volledig geproduceerd volgens 

de LEAN principes. Dit betekent dat wij niet 

alleen korte levertijden kunnen realiseren, 

maar ook dat onderhoud en vervanging 

van onderdelen tijdens de gebruiksfase 

veel e�iciënter kan verlopen. Ook dit 

scheelt weer kosten en materialen.

Li� volgens LEAN principes

Het ontwerp volgens de Lean principes 

minimaliseert grondstofgebruik en 

verspilling tijdens de productie en 

gebruiksfase van de li�. Zo kent de li�kooi 

een frameloos ontwerp die gemakkelijk te 

hanteren is tijdens de installatie. Hierdoor 

kan het grootste deel van de montage 

slechts door één persoon gedaan worden 

en volledig worden afgerond binnen twee 

weken.

Snelle montage
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De centrale besturingseenheid van de li� 

kan indien gewenst worden verbonden 

met internet. Hiermee kan de data van de 

li� door daartoe geautoriseerde

personen op afstand worden uitgelezen. 

Doet er zich onverhoopt een storing voor 

of hebben bepaalde componenten 

preventief onderhoud nodig? Dan gee� het 

besturingssysteem dit automatisch aan. De 

conditie van de li� kan met geavanceerde 

functies worden bepaald, zodat het 

onderhoud op basis van het gebruik van de 

li� kan worden aangestuurd. Daarmee 

bespaart u veel onderhoudskosten.

Slimme li�

Voor ieder project wordt een unieke 

configuratie samengesteld. Door het 

geavanceerde configuratieproces en de 

Smart Factory kunnen we desgewenst 

binnen 8 weken na opdracht een li� 

produceren en opleveren. U ontvangt op 

een geautomatiseerde wijze een set 

werktekeningen bij opdracht. Nadat de 

tekeningen zijn goedgekeurd, kunnen we 

de productie starten.

Snelle levertijd

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het 

vaandel. Dit betekent o.a. dat onderdelen 

gemakkelijk in en uit elkaar gehaald 

moeten kunnen worden en de milieu 

impact van het productieproces beperkt 

moet worden. Vanuit deze filosofie wordt 

de MOVE geproduceerd zonder gebruik van 

spuitverf of toepassingen van lassen of 

lijmen.

Milieuvriendelijke productie

Mitsubishi gebruikt geavanceerde sensoren 

voor positiebepaling en veiligheidsvoorzie-

ningen. Hiermee is het aantal mechanische 

componenten en schakelaars sterk 

gereduceerd, wat de installatiekosten 

aanzienlijk omlaag brengt.

Geavanceerde sensoren

De li� is opgebouwd uit modulaire 

componenten die onderling gekoppeld zijn 

met een busstructuur. De onderdelen 

kunnen vanaf een centraal paneel 

geconfigureerd en getest kunnen worden. 

Het bedieningspaneel is met touchscreen 

zeer eenvoudig te bedienen.

Modulaire structuur
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Van een lineaire naar een circulaire 
economie: onze drijfveer achter 
de ontwikkeling van de MOVE

Duurzaamheid

Duurzaam ontwerp: C2C certificering

Het ontwerp van de MOVE is gebaseerd op duurzaamheidsprincipes volgens de C2C (cradle-to-cradle) certificering, waarbij 
een gesloten kringloop wordt nagestreefd. Hergebruik van materialen aan het einde van de levensduur en beperkt gebruik 
van grondsto�en en materialen tijdens de productie, transport en operationele bedrijfsprocessen staan hierbij voorop. 
De C2C certificering focust op vijf aspecten:

Gebruik van 
schone 

grondsto�en

Geoptimaliseerd 
gebruik van water

Gebruik van 
duurzame energie 

/ Gereduceerde
CO2 uitstoot

Hergebruik
Sociale

rechtvaardigheid
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  Recycling en hergebruik li�onderdelen.

 Geen initiële investering.

 Gegarandeerd gebruik.

 Vast bedrag per jaar, geen verrassingen.

 Afrekening op basis van gebruik.

Product van eigen bodem

De MOVE is specifiek ontwikkeld door en voor de 
Europese markt. De MOVE wordt met gebruikmaking 
van Europese toeleveranciers door Mitsubishi Elevator 
Europe geproduceerd, zodat de transportkosten laag 
zijn en het milieu worden gespaard

Energiezuinig

De MOVE minimaliseert het energieverbruik door licht- 
en besturingssystemen zoveel mogelijk uit te schakelen 
op de momenten dat de li� niet wordt gebruikt. 
Daarom krijgt de MOVE li�* een energielabel A. 

* Gebaseerd op 1.050kg, 6 stops, 1 m/s

Lange levensduur

Een lange levensduur en ongeëvenaarde betrouwbaar-
heid. Dat zijn de kenmerken van de li�en van Mitsubishi 
Elevator Europe. Dankzij de hoge kwaliteit van de 
componenten waarmee de MOVE vervaardigd is, gaat 
dit li�type met het juiste onderhoud minimaal 25 jaar 
mee. Met het gebruiksmodel M-Use® garanderen we 
zelfs een gebruiksperiode van 40 jaar, zonder zorgen 
om de werking van de li�installatie. Bij M-Use plaatsen 
we een volledig nieuwe MOVE-li�, zonder dat hiervoor 
een initiële investering nodig is. Mitsubishi blij� 
eigenaar van de MOVE-li� en u betaalt uitsluitend voor 
het gebruik van de li� per jaar.

Benieuwd naar de mogelijkheden met M-Use®? 
Kijk voor meer informatie op 
www.mitsubishi-li�en.nl/m-use

De voordelen van M-Use® 
op een rij:
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Capaciteit
(kg)

Personen Hef-
snelheid

(m/s)

Kooi-
afmeting

(b x d, mm)

Deur-
breedte

(mm)

Deur-
type

Schachtafmeting 
eenzijdig 

toegankelijk
(b x d, mm)

Schachtafmeting
doorgaand

toegankelijk
(b x d , mm)

Putdiepte
(mm)

Schacht
kophoogte

(mm)

630 9001100 x 1400

1350 x 1400

1100 x 2100

825

1050

900

900

8

1.0
CO

2S

CO

2S

CO

2S

CO

2S

CO

2S

CO

2S

1950 x 1670

1600 x  1710

1950 x 1670

1600 x  1710

2050 x 1670

1850 x 1710

2050 x 1670

1850 x 1710

1950 x 2370

1600 x 2410

1950 x 2370

1600 x 2410

1950 x 1840

1600 x 1920

1950 x 1840

3600

3750

3600

3750

3600

3750

1600 x 1920

2050 x 1840

1850 x 1920

2050 x 1840

1850 x 1920

1950 x 2540

1600 x2620

1950 x 2540

1600 x 2620

1.6

1.0

1.6

1.0

1.6

1200

1300

1200

1300

1200

1300

11

14

CO betekent centraal openende deuren
2s betekent telescopisch openende deuren

Opmerkingen: 
   - Aanname: kooihoogte 2200 mm, hefhoogte < 35 m, geen noodtrap
   - Voor andere mogelijke afmetingen van de kooi: zie data sheet
   - Bovenstaande cijfers zijn indicaties , geen rechten kunnen hieraan worden ontleend.
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Standaard uitvoering

Kooideur RVS

Schachtdeur Zincor, af te schilderen door derden

Muurkopomkleding Zincor, af te schilderen door derden

Deurbeveiliging Fotocellijst

Wanden Zincor, af te schilderen door derden

Vloer  Marmoleum, noppenrubber of verdiept

uitgevoerd (3mm of 25mm)

Plafond  Vlak egaal plafond met poedercoating

RAL 9010 (wit)

Verlichting   LED spots of indirect LED-licht

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

Materiaal & Kleuren

Meer informatie over maatwerkoplossingen is te vinden op
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Uren stilstand per li�/jaar

0 10 30 50 7020 40 60 80 90
uren

Je wilt graag goed en op tijd informatie 

ontvangen over werkzaamheden en 

onderhoud aan je li�en. Hoe eerder, 

hoe beter. Dat begrijpen we. Daarom 

werken we altijd vanuit een duidelijke 

planning die wij via korte lijnen 

communiceren. Door onze persoonlijke 

benadering en dienstverlening ben je 

bovendien verzekerd van één centraal 

aanspreekpunt. 

Verschillende metingen van onafhanke-

lijke instituten (o.a. WPM, Li�instituut, 

Eurlicon) toonden aan dat li�en die bij 

ons in onderhoud zijn, het laagste 

storingspercentage van Nederland 

hebben. Over ons hele onderhoudsport-

folio zitten wij op slechts 1,0 storing per 

li� per jaar. Voor Mitsubishi li�en ligt dit 

percentage zelfs nog lager. Hiermee 

liggen wij ver onder het landelijk 

gemiddelde van bijna 3 storingen per li� 

per jaar.

Waarom li�onderhoud 
bij Mitsubishi Elevator 
Europe?
Li�en in gebouwen zijn belangrijke verkeersaders. Is er sprake van 
stilstand, dan betekent dat vanzelfsprekend achteruitgang. 
Daarom houden we de li�en in jouw gebouwen graag in beweging 
door li�onderhoud op maat. Waarom wij jou het beste kunnen 
helpen? We geven 6 redenen.

Minste storingen 
van Nederland

Mitsubishi
Elevator 
Europe

Market 
gemiddelde

Duidelijke communicatie 
en planning

www.mitsubishi-li�en.nl/o�erte-aanvragen

Vraag vrijblijvend een o�erte aan

Li�inspectie nodig? Maak een afspraak

www.mitsubishi-li�en.nl/li�inspectie-aanvragen

Ben je nieuwsgierig naar onze aantrekkelijke tarieven en mogelijkheden 
voor li�onderhoud? Graag ontvangen we wat extra informatie over jouw 
situatie om een vrijblijvende o�erte op te stellen.

We komen vrijblijvend bij je langs om jouw li�installatie te controleren.
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Transparantie in werkzaamheden en 

gemaakte kosten is, zeker vandaag de 

dag, cruciaal. Daarom voorzien wij onze 

klanten ook van accurate meerjarige 

onderhoudsplannen en duidelijke 

managementrapportages. Zo zijn niet 

alleen de li�prestaties beter inzichtelijk, 

maar kom je ook niet voor vervelende 

verrassingen te staan.

Eerlijk en open over 
kosten en werkzaamheden

Dankzij tientallen jaren ervaring met 

diverse merken en li�typen in alle 

soorten toepassingen, zijn wij in staat 

voor elke li� en gebruikssituatie een zo 

optimaal mogelijk onderhoudsplan 

samen te stellen. Hierbij zorgen wij voor 

een juiste spreiding en naleving van de 

onderhoudswerkzaamheden. Bij ons 

ben je dan ook verzekerd van e�ectief 

en e�iciënt li�onderhoud tegen een 

scherpe prijs.

Iedere li� haar eigen 
onderhoudsplan

Voldoende reserve-onderdelen 
op voorraad

Is er een onderdeel aan vervanging toe? 

Van alle li�en in ons onderhoudsportfo-

lio hebben wij genoeg onderdelen op 

voorraad in een van onze voorraadde-

pots verspreid over het land. Hierdoor 

ben je als klant verzekerd van service-

monteurs die je met de juiste kennis én 

materialen direct kunnen helpen met 

onderhoud, reparaties of storingswerk-

zaamheden aan je li�installatie.

Heb je hulp nodig? Een melding sturen 

wij direct door naar één van onze 

veertig onderhouds- & servicemonteurs. 

Zij zitten verdeeld door heel Nederland. 

Onze diensten staan, net als onze 

klantenservice, 24 uur per dag en 7 

dagen per week je klaar. Ook ’s nachts 

en in het weekend. Zo kunnen wij 

eventuele problemen aan jouw 

li�installaties direct verhelpen. 

Snelle hulp dankzij 24/7
service in heel Nederland
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Snelle en flexibele
li�service

Lagere energieen 
onderhoudskosten

Bij het renoveren van een li� zo min 

mogelijk hinder, dat is waar we voor 

zorgen met onze snelle en flexibele 

li�service.

Door li�renovatie van Mitsubishi 

Elevator Europe krijg je een lagere 

energie- en onderhoudskosten en 

minder storingen.

Iedere klant hee� bij ons een vast 

contactpersoon. Communicatielijnen 

houden we kort en zijn transparant in 

alles wat we doen.

Vast contactpersoon

Waarom Li�renovatie 
bij Mitsubishi Elevator 
Europe?
Met meer dan 65 jaar ervaring is Mitsubishi Elevator 
Europe in de Benelux dé autoriteit op het gebied van 
hoogwaardige en betrouwbare li�- en roltrapinstalla-
ties, li�onderhoud en li�renovaties.



Makkelijk geholpen worden met:

Samenwerken aan
betrouwbare 
mobiliteit
Onze li�experts staan klaar om u 
van begin tot eind te adviseren 
over al uw li�zaken.

Maak een afspraak 
We kijken graag samen met u hoe we MOVE in uw situatie in kunnen zetten.

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

Meer informatie online
Bezoek onze website voor meer informatie over de voordelen van MOVE.

www.mitsubishi-li�en.nl/li�en

www.mitsubishi-li�en.nl/afspraak-maken

www.mitsubishi-li�en.nl/o�erte-aanvragen
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Mitsubishi Elevator Europe B.V.
Schietboom 20  |  3905 TD  Veenendaal, Nederland

  3900 AE  Veenendaal, Nederland
| info@mitsubishi-li�en.nlwww.mitsubishi-li�en.nl

Bezoek onze website
 

Voor een compleet beeld van onze organisatie, voor het aanvragen van een 
uitgebreide li�inspectie of om uw eigen li� samen te stellen in onze li�configurator. 

Met meer dan 65 jaar ervaring is Mitsubishi Elevator Europe dé autoriteit op het gebied van 
hoogwaardige en betrouwbare li�- en roltrapinstallaties, li�onderhoud en li�renovaties. 


