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Goederenlift
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Doordat de Nova Cargo wordt geleverd met een stalen schacht, is de lift toepasbaar in zowel 

nieuwbouw als bestaande bouw. De lift kan eenvoudig, zonder bouwkundige voorbereidingen 

worden ingepast. Daardoor wordt de lift ter plaatse modulair opgebouwd. De Nova Cargo heeft een 

snelheid van 0.15 m/sec en valt onder de Machine Richtlijn. 

Een goederenlift met minimale inbouwmaten en toch een hefvermogen tot 2500 kg. Dat is de 
Nova Cargo: niet voor niets de krachtpatser in goederenvervoer. De lift is uitermate geschikt 
voor bedrijven binnen de transport, distributie en productie maar ook in winkelpanden 
of theaters. Axess biedt met de Nova Cargo een oplossing voor elke situatie, van grote 
magazijnen tot een kleine opslag. 

Nova Cargo
Minimale inbouw | Maximaal laadvermogen 

De robuuste uitstraling van de lift past perfect 

in de stijl van ons gebouw. Het geeft zowel een 

industriële als monumentale uitstraling!

- Laif & Nuver Soulstore (Groningen) 

Dit maakt de Nova Cargo uniek: 

Door de stalen schacht is de Nova Cargo 
toe te passen in ieder gebouw. 

De Nova Cargo wordt eenvoudig en ter 
plaatse modulair opgebouwd. 

Op alle fronten levert Axess maatwerk, 
onze adviseurs denken graag met u mee. 

Nova Cargo
speciaal voor… 

… het magazijn bij transport- 
      of distributiebedrijven.

… de opslag bij winkels of 
      self-storage locaties.

… elke plek waar uw goederen 
      verplaatst worden.  

“



Maattabel
Nova Cargo

Cabine (kooi) breedte 1000 mm 2000 mm

Minimaal Maximaal

Cabine (kooi) diepte 1200 mm 3000 mm

Hefhoogte 16000 mm

Nominale snelheid 0,15 m/sec

Nominaal vermogen 3,0 kW 5,5 kW

Kg 500 kg 2500 kg

• Zelfdragende stalen schachtconstructie

• Liftsnelheid 0,15 m/sec (Machine Richtlijn)

• Flexibele maatvoering

• Geluidsniveau <70 dB(A)

• Geïntegreerde machinekamer

• Kettingaandrijving

• Degelijke stabiele constructie

• Last fixering d.m.v. uitrolbeveiliging

Specificaties op een rij: 

• Laadvermogen van 500 kg tot 2500 kg

• Personenbegeleiding (optioneel)

• Brandwerende deuren EW60 volgens EN 81 58

• Deurhoogte tot 2500 mm mogelijk

• Leverbaar in diverse standaard RAL kleuren

• Ook leverbaar in roestvaststaal

• Self supporting installatie en montage

• (geen bijkomende kosten voor steigers en afval)
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Axess is uw Nederlandse liftfabrikant, leverancier en 

ontwikkelaar. We installeerden al meer dan 5000 liften. Met 

ruim twintig jaar ervaring zijn we koploper binnen de huidige 

markt. Een oplossing voor elke situatie, dat is onze kracht. Axess 

liftinstallaties voldoen aan de Europese Richtlijn Liften of de 

Richtlijn Machines en zijn CE-gecertificeerd. 

Over
Axess Lift Solutions

Benieuwd wat wij voor u 
kunnen betekenen of wilt u 

een offerte aanvragen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

info@axessliften.nl +31 (0)342 – 426 000 axessliften.nl 


