
Trapliften binnen- en buitentoepassing

Traplift Texas 
Traplift Washington



MiVa lift levert zowel standaard als maatwerk 

lifttechniek. Wij werken nauw samen met nagenoeg alle belangrijke 

fabrikanten binnen Europa waarbij kwaliteit voorop staat.  

Wij staan voor accurate en snelle levering door ervaring, kennis  

en omdat we de beschikking hebben over een groot netwerk.

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is MiVa lift een  

gedreven partner. Wij zijn betrokken bij het gehele project van  

aanbesteding, tot de oplevering en het onderhoud.  

Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot liften bent u  

bij ons op het juiste adres. 
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Inhoud



MiValift 
Maatwerk lifttechniek

Liften van MiVa lift hebben geen jaarlijkse keuringen nodig! 

 

Advies
 
Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons assortiment hebben. Heeft u vragen over 

onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen het graag uitleggen.

Gedreven
 
Het personeelsteam van MiVa lift is een ervaren groep enthousiastelingen welke in de liftenbranche veel kennis van 

techniek, veiligheid en regelgeving hebben.

Op het gebied van lifttechniek bieden wij alle oplossingsalternatieven voor levering, aanpassing, planning,  

installatie, onderhoud en storingen.



Keuring en veiligheid
 
Liften van MiVa lift hebben geen verplichte liftenkeuring nodig. Wij leveren liften volgens strikte handhaving van de veilig-

heidsvoorschriften en machinerichtlijnen 2006/42/EG. Daarom worden al onze liften geleverd met een  

CE-certificaat. Behalve de NEN, en de NBN waar wij veel kennis van hebben, volgen wij ook de uitvoeringsbesluiten van de 

ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). Naast het Bouwbesluit volgen wij tevens de  

instructies van de bouwheer en/of de architect. Zo weet u dat de veiligheid, efficiency en ergonomie van uw  

installatie gewaarborgd is. 

Ook volgen wij ook de nieuwe Europese C-Normering EN 81-31 (NEN 3585 is op sommige punten wat verouderd). 

Veiligheid gaat voor alles, daarom kijken wij ook naar het val- en knelgevaar zodat er efficiënt en zonder gevaar kan 

worden gewerkt. De veiligheid speelt hierbij een grote rol.



Binnentrapliften

Een traplift aanschaffen

Bent u van plan om binnenshuis een traplift te plaatsen? Vraag dan bij ons een 

offerte aan. Indien u nog vragen heeft kunt u gerust eerst contact met ons 

 opnemen. Wij zullen u graag te woord staan.

Traplift Texas

Binnentoepassing
De stoellift Texas is een zeer compacte lift die u naar elke etage in uw huis kan 

brengen. Dit is een van de smalste lift in zijn klasse. Met maar 27 cm breedte in 

opgevouwen situatie kunt u zonder hinder de trap blijven  

gebruiken als de lift niet gebruikt wordt.

Door de hoge veiligheidseisen die gesteld zijn aan deze stoellift hoeft u zich 

geen zorgen te maken tijdens het gebruik van de lift. De stoellift Texas past in 

ieder interieur door de neutrale kleuren die gebruikt worden.

Alle voordelen op een rij
Een robuuste stoellift en bijna geruisloos tijdens gebruik

Gebruik van de trap blijft mogelijk als de lift niet gebruikt wordt. (Maar 27 cm 

breed wanneer opgevouwen)

Een batterijenpakket zorgt ervoor dat u altijd naar boven of beneden komt

Soft/start-stop systeem

Zeer gebruiksvriendelijk en energiezuinig product voor langdurig gebruik.

Veiligheidskenmerken: Objectsensor, gordel en instelbare snelheid.

Verstelbare armleuningen tot 51 cm.



Specificaties traplift

Het type Texas binnensituatie beschikt over de volgende 

specificaties:

• Maximaal 160 KG

• Maximale helling tot ca. 55 graden

• 230 Volt 50 Hz

• Snelheid: 80 mm/s

• Aandrijving : wormwiel power unit intern

• Breedte opgeklapt 273 mm

• Breedte uitgeklapt 546 mm

• Totale hoogte installatie 1001 mm

• Voor binnen gebruik

• Trapbreedte minimaal 670 mm

• Draaibare stoel tot 90 graden

• Breedte stoel 572 mm (incl. armleuning)

• Diepte stoel 429 mm

• Norm: Machinerichtlijn 2006/42/CE



Binnen- en buitentrapliften

Traplift Washington

Binnen- en buitentoepassing

De stoellift Washington biedt u een makkelijke en veilige manier om gebruik te 

maken van verschillende verdiepingen in uw huis. De ideale stoellift voor een ge-

bogen trap, een smal trappenhuis of een lange trap die meerdere  

verdiepingen bereikt. Door het gebruik van een dubbele rails zorgt dit voor een 

stabiele, duurzame en veilige stoellift.

Door het ruime aanbod aan kleuren en technische hoogstandjes, is dit de 

stoellift die wij passend kunnen maken naar uw wensen.

De voordelen van de stoellift 
Washington op een rij

• Stoel verkrijgbaar in 21 verschillende kleuren.  

Te gebruiken bij iedere trap met bochten

• Armleuning in breedte verstelbaar

• Besturing door middel van een joystick

• Voetsteun automatisch uitklapbaar

• Soft/start-stop systeem

• De stoellift maakt gebruik van vele veiligheids- 

kenmerken

• Makkelijker de lift verlaten door een draaibare stoel

• Altijd gebruik van de stoellift kunnen maken door  

een batterijenpakket, zelfs tijdens stroomstoring



Specificaties traplift

Het type Washington voor binnen en buiten beschikt over de  

volgende specificaties:

• Maximaal 145 KG

• Maximale helling tot ca. 52 graden

• 230 Volt 50 Hz

• Snelheid: 120 mm/s

• Aandrijving : wormwiel power unit intern

• Breedte opgeklapt 370 mm

• Breedte uitgeklapt 645 mm

• Totale hoogte installatie 1053 mm

• Voor binnen en buiten gebruik

• Trapbreedte minimaal 670 mm

• Draaibare stoel tot 90 graden

• Breedte stoel 596 mm (incl. armleuning)

• Diepte stoel 367 mm

• Norm : Machinerichtlijn 2006/42/CE

• Een traplift aanschaffen

• Bent u van plan om binnen- of buitenshuis een traplift te 

plaatsen? Vraag dan bij ons een offerte aan. Indien u nog 

vragen heeft kunt u gerust eerst contact met ons opnemen. 

Wij zullen u graag te woord staan.



Traplift en trapplateauliften

MiVa lift   biedt   een   groot   assortiment   trapliften   aan.   Er   zijn   veel   verschillende 

typen   trapliften   beschikbaar.   Welk type wij aanbieden is afhankelijk   van   het   

design,   het type trap,   de  hefhoogte   en   of het om een binnen of buiten- 

situatie gaat. Natuurlijk spreekt de maatvoering een zeer belangrijke rol, 

daarom zal een monteur van MiVa lift een meting uitvoeren alvorens de  

tekening van de traplift wordt gemaakt. 

Bij een tekening ten behoeve van nieuwbouw of een door de klant zelf  

geleverde tekening zal deze als basis dienen. Voor montage zal er altijd een 

bouwcontrole plaatsvinden om te controleren of de werkelijke situatie  

aansluit op de tekening. Als   het   om   het   overbruggen   van   verticale  

hoogteverschillen   gaat en een  trap   overbrugd   dient   te   worden   spreken   we   

van   trapliften   of   stoeltjesliften.   

 De varianten   binnen   deze   groep   kennen   de   bekende   traplift   met   een   rechte   

rail   en   de   traplift   met   de gebogen   rail.   De   laatste   variant   kan   dus   voor   vrijwel   

iedere   trap   worden   gebruikt,   denk   hierbij   ook aan   een   parkeerstand   welke 

wegdraait   van   de   trap,   en/of   bochten   met   elk   een verschillende   radius   of   een   

trap   met   een   tussenbordes.   De   lift   volgt   de   trap   en   het   bordes   tot aan   de    

bovenste   trede   zodat   het   hele   traject   wordt   afgelegd.   

Trapliften

Mogelijke trapvormen



Aandrijving van de traplift

Door een overbrenging van een wormwiel op een profiel met een vertanding 

wordt met de kracht van de elektro motor de lift op- en neer bewogen.  

De traplift werkt met een batterijvoeding, deze wordt in de bovenste en  

onderste stand automatisch geladen.

Motorrem

Zodra de knop los wordt gelaten tijdens het heffen of dalen zorgt de rem  

op de motor dat de traplift tot stilstand komt en daar veilig blijft staan.



Trapliften



Uw specialist in maatwerk lifttechniek

MiVa lift is uw partner als het gaat om zowel standaard als maatwerk lifttechniek. Ons voordeel is dat wij werken 

met de belangrijkste fabrikanten binnen Europa, waarbij kwaliteit nooit een discussie is. Daarnaast is een snelle 

levering van een lift mogelijk, omdat we snel kunnen schakelen en een groot aantal alternatieven hebben. 

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is MiVa lift uw partner. Wij zijn betrokken bij het gehele project, 

van aanbesteding tot de oplevering en het onderhoud. Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot liften 

bent u bij ons op het juiste adres. Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons  

assortiment hebben. Heeft u vragen over onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer informatie neem contact op met MiVa lift of kijk ook op www.mivalift.eu

MiVa lift is een onderdeel van RotonLifts Europe

MiVa lift

T: 0318 – 744 187

Bobinestraat 7-5

3903 KE Veenendaal

www.mivalift.eu


