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We Elevate… Healthcare 

Specifiek ontworpen voor de 
gezondheidszorg, zijn onze 
beddenliften betrouwbaar, duurzaam 
en representatief. Ze zijn ook ruim 
genoeg om zowel patiënten als 
apparatuur tegelijkertijd te vervoeren. 
We bieden speciale besturingsopties 
voor noodgevallen en voor 
schoonmaakpersoneel. 
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Hoogwaardige technologie en comfort 
voor patiënten en professionals 

Betrouwbaar gebruik. Wij begrijpen dat betrouw-
baarheid voorop staat als het gaat om het ontwerpen 
van mobiliteitsoplossingen voor zorginstellingen. Onze 
liften zijn geschikt voor vervoer van bedden, personeel 
en medische apparatuur. Toegangscontrole geeft 
prioriteit aan bediening van liften en kan geselecteerde 
liften toewijzen voor trauma-eenheden
en hygiënegevoelig transport.

Hygiënisch ontwerp. De oppervlakken van de 
cabinewand zijn duurzaam, hebben geen scherpe 
randen en zijn vervaardigd uit eenvoudig reinigbaar 
roestvast staal. Het bedieningstableau in de cabine is 
flexibel positioneerbaar voor maximaal 
gebruikersgemak. 

Duurzame technologie. Om inzicht te geven in de 
ecologische prestaties van onze liften over hun gehele 
levenscyclus, verstrekken we Environmental Product 
Declarations (EPD). Schindler heeft EPD´s geregistreerd 
in het “International EPD® System” voor alle reguliere 
liftproductlijnen, waarmee een belangrijke stap voor-
waarts wordt gezet in het beoordelen van de milieu-im-
pact van onze producten en tevens onze continue 
inspanningen voor duurzame oplossingen benadrukt 
worden. 

Snelle respons. We richten het onderhoud zodanig in 
dat uw lift in optimaal bedrijf blijft gedurende zijn 
levensduur. Onze besturing kan gekoppeld worden aan 
uw gebouwbeheersysteem voor een nog snellere 
respons en correctieve actie. En door Schindler’s 
uitgebreide servicenetwerk is een Schindler servicemon-
teur altijd in de buurt. 

Toepassingen op maat. Liften voor bedden, 
medische apparatuur, personeel, bezoekers en 
goederen.   

Eenvoudige bediening. Tableaus kunnen lager 
worden geplaatst zodat deze eenvoudig door 
rolstoelgebruikers te bedienen zijn. 

Robuust design. De cabine-interieurs zijn getest op 
robuustheid en kunnen botsingen door intensief 
gebruik weerstaan. 

Energie efficiënt. Door de nieuwste technologieën en 
besturingsopties kan tot 70% bespaard worden op 
energiegebruik tijdens bedrijf. 

Korte installatietijd. Doordacht ontwerp, ervaren 
monteurs en gedegen projectmanagement. 

Veiligheid. De eisen van ons ingebruiknameproces 
gaan verder dan de wettelijke vereisten. 

Remote monitoring. Machine learning door analyse 
van cloudgegevens als basis voor voorspellend 
onderhoud: het verhelpen van problemen vóór ze zich 
openbaren.

Zorgeloze modernisering. Van complete vervangin-
gen met minimale bouwkundige aanpassingen tot 
gefaseerde maatwerk moderniseringen; wij verzekeren 
maximale vervoerscapaciteit en minimale overlast 
tijdens moderniseringswerkzaamheden.

Onze liften brengen patiënten en hun 
gasten veilig, stil, soepel en betrouwbaar 
naar hun bestemming.

Normen

Liften EN 81-72 Brandweerliften

EN 81-71 Vandaalbestendige liften

EN 81-70 Liften toegankelijk voor personen met een handicap

EN 81-20/50 Veiligheidsregels voor vervaardiging en installatie
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Producten en optiepakketten
Op maat voor de gezondheidszorg

Schindler 3000 
Onze breed inzetbare personenlift met een hoge mate van 
flexibiliteit

Schindler 5000 
Onze personenlift voor middelhoge tot hoge gebouwen 
met hoge prestaties en unieke ontwerpvrijheid

Schindler 7000 
Onze slimme totaaloplossing voor uw hoogbouwont-
werp

Schindler 2500 
Onze beddenlift vervult alle denkbare eisen in ziekenhu-
izen, klinieken en verzorgingshuizen

Schindler Modernisering

Wilt u de mobiliteit in uw gebouw optimaliseren?  
Wij bieden u flexibele, moderne oplossingen om uw 
bestaande lift te vervangen of moderniseren. 
– Schindler 3000 Plus
– Schindler 5000 Plus 
– Schindler 7000 Plus
– Gefaseerde modernisering

Onze voorgestelde pakketten

Schindler Healthcare Pakket 
Veiligheid, comfort en hygiëne voor patiënten en 
zorgpersoneel

Schindler Easy Access Pakket 
Mobiliteit zonder barrières

Hefvermogen 630 - 1350 kg 

Hefhoogte Max. 80 m 

Stopplaatsen Max. 40 stops 

Hefsnelheid 1,0 - 2,5 m/s

Aandrijving Machinekamerloos, duurzame regeneratieve 
aandrijftechnologie, frequentiegeregeld

Hefvermogen 800 - 5000 kg

Hefhoogte Up to 500 m

Stopplaatsen Max 150 stops

Hefsnelheid 2,5 - 10,0 m/s

Aandrijving Met machinekamer, duurzame aandrijftechno-
logie, frequentiegeregeld

Hefvermogen 320 - 1350 kg

Hefhoogte Max. 70 m

Stopplaatsen Max. 24

Hefsnelheid 1,0 - 1,6 m/s

Aandrijving Machinekamerloos, duurzame regeneratieve 
aandrijftechnologie, frequentiegeregeld

Hefvermogen 1000 – 4000 kg

Hefhoogte Max. 65 m

Stopplaatsen Max. 21

Hefsnelheid 0,8 - 1,6 m/s

Aandrijving Met of zonder machinekamer, duurzame 
aandrijftechnologie, frequentiegeregeld
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Schindler 7000

Schindler 3000 Schindler 5000

Schindler 2500
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Uw professionele en betrouwbare partner
Services die uw specifieke behoeften beantwoorden
We werken met u samen om de beste mobiliteitsoplossing voor uw situatie te vinden. Van ontwerp tot 
installatie en service, onze professionals staan voor u klaar gedurende de hele levenscyclus van uw gebouw.

Als uw partner stellen we vast wat u nodig heeft en zorgen we ervoor dat u het krijgt:
- Wij maken een mobiliteitsoplossing op maat voor uw behoeften. Of het nu gaat om duurzaamheid of
  energie-efficiëntie uw prioriteit is, we kunnen een mobiliteitsoplossing op uw behoeften afstemmen.
- Wij bieden slimme oplossingen voor uw installatie, uw passagiers en uzelf.
- Ervaren, persoonlijk en altijd bereikbaar.
- We bieden een dicht netwerk van servicepunten en gecertificeerde technici
  in meer dan 1000 vestigingen wereldwijd.

We Elevate

Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de 
diensten, het productontwerp en de specificaties te allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie 
kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een dienst of 
product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden 
geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige service- of koopovereenkomst voor de producten of services in deze 
publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met uw smartphone.

Schindler Liften BV
Verheeskade 4
2521 BN  Den Haag
T: 070 - 3843 700
E: info.nl@schindler.com
www.schindler.nl
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