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Comfortabel

Eco-efficiënt

Connected

Veelzijdig

Esthetiek

Innovatief
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Maximale betrouwbaarheid en maximaal 
comfort voor alle soorten gebouwen

Het is een lift die gearless techniek en ultramoderne elektronica combineert. 
Deze is ontworpen om het hoogste niveau van dienstverlening en connectiviteit te 
bieden, wachttijden tot een minimum te beperken en passagiers maximaal comfort 
te bieden. De techniek is in hoge mate aanpasbaar en omvat de mogelijkheden die 
worden geboden door MP's IoL-ecosysteem voor liftconnectiviteit.
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Lifttype
Gearless zonder ma-
chinekamer

Voeding
Drie fase: 380 / 400 / 415 V

Optie driefasig:
220 / 360 / 440 V

Optioneel eenfasig: 230 V

Capaciteit
4-21 personen
(320-1600 kg)

Aantal stopplaat-
sen
32 (maximum)

Sterke punten
Innovatie, comfort 
en eco-efficiëntie

Snelheid
1,0 - 1,6 - 2,5 m/s

Bezettingsgraad
Hoge intensiteit
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Aanbevolen gebruik

GoederenliftenBeddenliftenPersonenliften Energie-efficiëntie 
en aandacht voor 
het milieu



EN 81-70EN 81-21 EN 81-77EN 81-73 EDE 14EN 81-71 EN 81-72

Ideaal voor 
nieuwbouw: robuust en 

energiebesparend
Als uw project een robuust en veelzijdig ontwerp 

vereist,  is uw beste optie. 
Speciaal aanbevolen voor nieuwe gebouwen met waar 

veel mensen samenkomen en met intensief gebruik 
(winkelcentra of spoorwegstations) maar ook geschikt 

voor woongebouwen vanwege het lage verbruik.

Aanpassing aan de schacht
Maximaliseren van prestaties
Zijn uitstekende aanpassingsvermogen aan de schacht en de door de klant 
gewenste kenmerken biedt de beste oplossing voor elk project.
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Toegankelijkheid
voor personen

Bestaande 
gebouwen

Liften blootgesteld 
aan seismische 

omstandigheden

Gedrag van liften 
in geval van 

brand

Kleine 
schachtkoppen 

met noodluik

Liften bestand 
tegen 

vandalisme

Brandweerliften
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Hierdoor kunnen we genieten van nieuwe functionaliteiten en voordelen die de lift meer 
controle, veiligheid en efficiëntie bieden.

Door de verbinding van de lift met 
servicecentra kan de status van de 
lift automatisch en in real time 
worden bewaakt.

Veiligheid in real time

Door liftgegevens te verzamelen en 
te analyseren kunnen wachttijden 
worden geoptimaliseerd, kan de 
beschikbaarheid worden verhoogd 
en de levensduur worden verlengd.

Big Data

Door uit de gegevens gebruiks- 
en gedragspatronen op te 
sporen, kunnen de parameters 
worden geoptimaliseerd om het 
energieverbruik te verminderen.

Machine Learning

Permanente communicatie vanaf elk 
apparaat verbetert de efficiëntie van 
onderhoudswerkzaamheden.

Aansluiting op afstand

Dankzij de mobiele connectiviteit kan 
de gebruiker communiceren met het 
multimediascherm, de lift oproepen met zijn 
mobiele telefoon en facturen, rapporten of offertes 
en andere informatie in realtime opvragen met zijn 
mobiele telefoon.

De lift in uw smartphone

De lift in uw smartphone 
Toptechnologie in dienst van de lift

 IoL (Internet of Lifts) is het connectiviteitsecosysteem van MP dat, ondersteund door nieuwe 
technologieën, een nieuwe generatie van geconnecteerde liften lanceert die nieuwe diensten en 
functionaliteiten bieden, gericht op het verbeteren van de ervaring van gebruikers, eigenaars 
en technici.
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Dit wordt bevestigd door de certificering 
van niveau A in de energieclassificatie 
volgens VDI 4707 en ISO 25745-2* en de 
recycleerbaarheid en terugwinbaarheid tot 
95% volgens onze levenscyclusanalyse (LCA).
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Gearless motor 
met hoge prestaties en
laag verbruik.

Energieterugwinningssysteem
van de remming met de mogelijkheid tot 
opslag van deze remenergie.

Optioneel voor installaties met druk 
verkeer en lange afstanden.

Controle-unit met laag
verbruik met 
aansluiting op afstand 
met stand-by en intelligente 
(led) verlichting in de cabine.

mpliften.nl

Smart Energy 
Respect voor het milieu en genieten 

van een laag verbruik is mogelijk.

*Klasse A-certificering volgens ISO 25745-2, categorieën 1 en 2, met een 
verbruik van categorie 2 van slechts 516 kWh/jaar. Metingen uitgevoerd 
op een lift van 630 kg, 6 stopplaatsen, 1 m/s met standaard fittingen.



U ZULT NOOIT VASTZITTEN

De controle-unit MP ecoGO voldoet aan de 
veiligheidsnormen opgelegd door de Europese 
verordening EN 81-20/50 en omvat ook extra 
functies die de absolute veiligheid van de 
gebruikers willen garanderen.

In die zin bevat het verschillende 
reddingssystemen, waaronder het 
automatische reddingssysteem dat de lift naar 
de verdieping brengt en de deuren opent 
in geval van stroomuitval.

Maximale veiligheid
tot uw dienst
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De lift heeft verschillende bedieningsfuncties die 
zorgen voor een vloeiender transportgedrag 
en waardoor de wachttijden tot 8 seconden 
minder kunnen zijn.

Maximale stopnauwkeurigheid door middel 
van een millimetrisch positioneringssysteem en een 
nachtmodus waarmee de akoestische signalen 
kunnen worden geprogrammeerd en 's nachts 
gedempt.

Meer comfort door 
minder wachttijd
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Toptechnologie zonder afstand 
te doen van de oneindige 
esthetische mogelijkheden. 

De cabine is een zeer belangrijk element van de lift. Daarom bieden we bij MP Ascensores 
een reeks cabines aan die beantwoorden aan de meest veeleisende behoeften.

Ons ruime assortiment wordt gecompleteerd met de mogelijkheid voor u om de cabine 
te ontwerpen die het beste past bij uw gebouw, uw eisen of uw persoonlijke smaak.

U hoeft alleen nog maar het cabinegamma te selecteren en van daaruit zelf te ontwerpen. 
U kunt kiezen uit tal van afwerkingen en deze op elke gewenste manier 
combineren.

VILITER
Geplastificeerd staal

STYLE
Melamine | Gelamineerd multiplex

SUPRA
Roestvrij staal

SUPRAMAX
Geperst hout met gefreesde gelaagde fenolhars

Meer informatie via:
www.mpcardesigner.com
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AMBIENTUM
Gepersonaliseerde wanden met gekleurd

glas of fotografische afbeeldingen
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Fusión
Color AC7

Full-height
column

AMBIENTUM
Gepersonaliseerde wanden met gekleurd

glas of fotografische afbeeldingen

Meer informatie via:
mpliften.nl/mp-carevolution

Raadpleeg onze catalogus
van MP CARevolution-cabines.

LCD-070E (7’’)

TFT-070E (7’’)

AMBIENTUM
Gepersonaliseerde wanden met gekleurd

glas of fotografische afbeeldingen
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