LIFTEN EN
GOEDERENHEFFERS

DIVERSE HEFOPTIES

Moderne maatwerkoplossingen
voor verticaal vervoer van
personen, goederen en auto’s.
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OLYMPUS,
productiebedrijf,
Duitsland

HEFOPLOSSINGEN
VAN LÖDIGE
VEILIGE
OPLOSSINGEN
VOOR VERTICALE
VERPLAATSINGEN

OLYMPUS
ESCORTA®
SHERPA®

AUTOLIFTEN

ELEGANCA

Wij leveren innovatieve hef- en liftoplossingen die een belangrijke impact hebben op de
bedrijfsactiviteiten van onze klanten. Onze
goederenheffers en liften zijn de perfecte
oplossing voor allerlei gebouwen: fabrieken,
magazijnen, parkeergarages, ziekenhuizen,
supermarkten of winkelcentra, waar ze bij
uitstek geschikt zijn voor het verplaatsen van
grote, zware voorwerpen. Bovendien zijn ze
gemakkelijk aan te passen aan de specifieke

Met de hefoplossingen
van Lödige verplaatst
u al uw goederen

gebouwvereisten en blijken ze bij veel klanten
belangrijke veranderingen teweeg te brengen
in de manier waarop ze hun
bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren.

EEN OVERZICHT VAN ONZE OPLOSSINGEN
SHERPA®
GOEDERENHEFFER

ESCORTA®
GOEDERENHEFFER

Ideaal voor het transport
van goederen tot 4.500 kg
in opslag- en productieruimten.
> Blz. 06 – 07

ESCORTA® is een
perfecte oplossing voor het
transport van goederen tot
4.500 kg. Bijkomend
voordeel hiervan is dat
er ook een begeleidende
persoon mee kan.
> Blz. 08 – 09

OLYMPUS GOEDERENLIFT

AUTOLIFTEN

Standaard goederenliften
voor lasten tot 20 t. Een
hogere hefcapaciteit is op
aanvraag leverbaar.
> Blz. 10 – 11

Flexibele oplossingen voor
het naar meer niveaus
transporteren van
voertuigen.
> Blz. 12 - 13

ELEGANCA
PERSONENLIFT

SERVICE | 24/7 ASSISTENTIE
OP AFSTAND

Een flexibele oplossing
voor personentransport die
gemakkelijk in alle soorten
gebouwen te installeren is.
Perfecte combinatie van
stijl en functionaliteit.
> Blz. 14 - 15

Wereldwijd lokale service
voor individuele machines
of complete systemen.
Ondersteund door de
assistentie op afstand van
Lödige, 24 uur per dag en
7 dagen per week.
> Blz. 16 – 17
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OPLOSSINGEN VOOR HET
ZWARE WERK, VOOR
DAGELIJKS GEBRUIK

DIVERSE HEFOPTIES
Als specialist in lifttechniek ontwikkelen wij geavanceerde
oplossingen voor verticaal transport van goederen, auto’s en
personen. Onze standaard en maatwerkoplossingen worden in
de industrie, handel en logistiek en ook door exploitanten van
gebouwen en publieke instanties gebruikt. Met uiterst
doeltreffende technologie produceren wij liften die door hun zeer
hoge betrouwbaarheid overtuigen en in uiteenlopende branches
worden toegepast.

ELEGANCA,
particulier gebouw

Goederenheffer

Autolift PEGASOS®,
particulier gebouw

ESCORTA®
groothandel

Goederen- en personenliften

Personenliften

SHERPA®

ESCORTA®

OLYMPUS

Autoliften

ELEGANCA

Personen toegestaan

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Max. hefvermogen

4,5
3 tt

4,5
3 tt

20 t
15

4,85 t

1.050 kg
(14 personen)

Max. hefhoogte

18 m

18 m

24 m

24 m

50 m

2 tot 6

2 tot 6

2 tot 12

2 tot 8

Max. 15

Aantal stopplaatsen
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SHERPA® GOEDERENHEFFER

SHERPA®
Personen toegestaan

Nee

Max. hefvermogen

4,5 t

Max. hefhoogte

18 m

Aantal stopplaatsen

PRAKTISCH. GEMAKKELIJK.
BETROUWBAAR.

2 tot 6

SHERPA®
GOEDERENHEFFER
Onze SHERPA® is de optimale inbouwoplossing voor het transport
van goederen in een industriële omgeving. Dankzij de geringe
vereiste putdiepte en de kooiafmetingen op maat is hij gemakkelijk

SHERPA®,
logistiek bedrijf

in bestaande gebouwen en magazijnstellingen te integreren.
Bouwkundige werkzaamheden zijn niet nodig. Dit maakt het

SHERPA® KAN NU NOG MEER

installatieproces snel en gemakkelijk.

GROTERE CABINE EN EEN GROTERE NOMINALE LAST KAN DE
SCHAALBAARHEID EN GOEDERENSTROOM VERHOGEN.
Met een nominale belasting van nu tot 4,5 ton en een grotere cabine kunnen zware en goederen met veel volume nu nog beter
worden vervoerd. De voordelen van de compacte machinekamerloze oplossing met zelfdragende stalen schacht blijven onveranderd. Deze laatste is nu ook verkrijgbaar met poedercoating in
RAL Classic kleuren. Voor nominale belastingen vanaf 3 ton is installatie ook mogelijk in bestaande betonnen of gemetselde schachten.

SHERPA®,
e-commerceonderneming

Aan de behoeften van onze klanten voldoen
is altijd onze hoogste prioriteit. We werken
nauw met onze klanten samen om optimaal
inzicht te krijgen in hun eisen en
verwachtingen. Daarom kijken wij altijd naar
de geplande heftoepassing en denken wij
flexibel met onze klanten mee door cabine
afmetingen te ontwerpen en aan te bieden
die daarop volledig zijn aangepast.

SHERPA®,
logistiek bedrijf

Configureer uw SHERPA®
goederenheffer online!

(https://www.lodige.com/SHERPA-configurator/?lang=nl)
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ESCORTA® GOEDERENHEFFER

ESCORTA®
Personen toegestaan

EEN RADICALE VERANDERING IN UW BEDRIJFSVOERING

ESCORTA® - GOEDERENHEFFER MET DE
MOGELIJKHEID OOK
MEERDERE PERSONEN
TE VERVOEREN

Ja

Max. hefvermogen

4,5 t

Max. hefhoogte

18 m

Aantal stopplaatsen

2 tot 6

ESCORTA®,
Groothandelaar,
groothandelaar
Duitsland

De ESCORTA® goederenheffer van Lödige is gecertificeerd voor het
transport van goederen en meerdere personen tegelijkertijd. Deze
upgrade-optie verhoogt het comfortniveau, waardoor het veel
gemakkelijker en prettiger wordt om goederen verticaal te
transporteren.

Net als de SHERPA® , maakt de ESCORTA® , met zijn nieuwe
maximaal laadvermogen van 4,5 ton, maakt de ESCORTA® het
vervoer van zware en omvangrijke lasten met begeleidende personen
mogelijk.

Evenals SHERPA® is ESCORTA® een solide en
betrouwbare goederenheffer die een hoge mate van
flexibiliteit biedt. Dankzij de vrijstaande, zelfdragende
schacht is deze lift gemakkelijk in bestaande gebouwen
te integreren. Er zijn geen speciale bouwwerkzaamheden voor een put of voor een aparte
machinekamer nodig. Daardoor kan ESCORTA® in
vrijwel elke toepassing geïnstalleerd worden.
Voor optimale ontwerpflexibiliteit bieden wij onze
klanten de kans hun ESCORTA® op basis van hun eigen
behoeften en de geplande heftoepassing te
configureren.

ESCORTA®
in een bedrijf dat
opslagruimte
verhuurt
ESCORTA®,
motordealer

Configureer uw ESCORTA®
goederenheffer online!

(https://www.lodige.com/SHERPA-configurator/?lang=nl)
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OLYMPUS GOEDERENLIFT

OLYMPUS
Personen toegestaan

Ja

Max. hefvermogen

20 t

Max. hefhoogte

24 m

Aantal stopplaatsen

2 tot 12

EEN STERKE ASSISTENT

GOEDERENLIFT OLYMPUS
De installatielocaties en toepassingen van goederenliften zijn even
gevarieerd als de eisen waaraan ze moeten voldoen. Aan de meeste
van deze eisen kan worden voldaan met de goederenliften van
Lödige Industries, die perfect zijn voor opslag- en productiefaciliteiten en op de speciale eisen van de klant kunnen worden afgestemd.

Door de combinatie van betrouwbare basisapparatuur en
geavanceerde technologie zijn deze liften trouwe assistenten voor
het dagelijkse werk. Lödige Industries levert een breed assortiment
van tien krachtige goederenliften die zich onderscheiden door hun
hefvermogen en hun kooi- en deurafmetingen. Het standaardmodel
kan tot acht verdiepingen verbinden en max. 15 t heffen.
Dankzij het modulaire ontwerp kunnen verschillende configuraties
worden geïmplementeerd, afhankelijk van de toepassing en de
gebouwomstandigheden.

OLYMPUS,
productiebedrijf

Wij hebben een zeer goed inzicht in de vele mogelijke
behoeften van onze klanten. We willen een partner zijn
voor het implementeren van nieuwe industriële
oplossingen. Daarom hebben we altijd een luisterend
oor en staan we altijd klaar om met bedrijven samen te
werken en ze te helpen hun prestaties met oplossingen
van Lödige te verbeteren. Daarom bieden wij, ondanks
dat we in standaardmachines gespecialiseerd zijn, ook
maatwerkversies van onze OLYMPUS-serie aan
(verschillende hefvermogens, afmetingen en
hefhoogtes).

Goederenlift op
maat,
fabrikant van
elektrische
apparaten

Goederenlift op
maat,
fabrikant van
elektrische
apparaten

OLYMPUS,
beursgebouw
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AUTOLIFTEN
Personen toegestaan

Ja

Max. hefvermogen

4,85 t

Max. hefhoogte

24 m

Aantal stopplaatsen

2 tot 8

VERTICALE MOBILITEIT
VOOR AUTO’S

AUTOLIFTEN VAN LÖDIGE
Door de steeds dichtere bebouwing in stadscentra neemt de
schaarste aan parkeergelegenheid steeds verder toe. Wij kunnen
autoliften leveren waarmee men comfortabel met de auto van en
naar de parkeerruimte onder of boven de grond kan reizen.
Onze oplossingen maken daarmee het leven in een stad veel
gemakkelijker.

Autolift,
CarLoft GmbH
Berlin,
meergezinswoning

Onze liften kunnen niet alleen op maat
worden gemaakt, maar ze zijn ook perfect
te integreren in nieuwe en bestaande
gebouwen. We houden rekening met uw
individuele behoeften en ontwikkelen
ruimtebesparende en veilige oplossingen
voor gebruik binnen en buiten.

Met autoliften van Lödige zijn auto‘s gemakkelijk en
veilig verticaal te transporteren. Met deze oplossingen
zijn dure in- en opritten, die veel ruimte in beslag
nemen, niet meer nodig. Ze bieden veel flexibiliteit
en kunnen worden gebruikt voor transport tot 24 m
hoog. Met autoliften van Lödige is het mogelijk
ondergrondse ruimte te benutten die anders
ongebruikt zou blijven, iets wat gezien de schaarste
aan ruimte in veel dorpen en steden een steeds
groter voordeel is.

Autolift TRAFFICO®,
particulier gebouw

Autolift PEGASOS®,
particulier gebouw

Autolift PEGASOS®,
particulier gebouw
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ELEGANCA
Personen toegestaan
Max. hefvermogen
Max. hefhoogte

Ja
1.000 kg
(13 personen)

45 m

MODERN EN STIJLVOL

ELEGANCA
De personenlift ELEGANCA is een oplossing die flexibiliteit,
prestaties en design in zich verenigt. Hij kan op individuele

ELEGANCA,
kooiaanzicht

eisen worden afgestemd. Wij bieden allerlei stijl- en
functionaliteitsopties aan om de lift perfect aan uw gebouw
aan te passen.

ELEGANCA,
voorbeelden
van diverse
ontwerpconfiguraties

Het hoge gebruikscomfort en de vele
configuratie-opties zijn enkele van de
kenmerken die onze klanten steeds weer
waarderen. Dankzij de grote keuze aan
uitvoeringen zijn wij altijd in staat de juiste
oplossingen aan te bieden, zowel voor
nieuwe als bestaande gebouwen.

Ons team werkt nauw met u samen om
ervoor te zorgen dat aan al uw
verwachtingen wordt voldaan. En nadat
de lift geleverd en geïnstalleerd is, kunnen
we u met een uitgebreide
onderhoudsovereenkomst van dienst zijn.
Zo werken wij aan een lange en succesvolle
relatie!

ELEGANCA,
speciaal ontwerp
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LÖDIGE SERVICE

DUURZAME BETROUWBAARHEID VAN UW
INSTALLATIES TEGEN
LAGE KOSTEN

SERVICE DOOR LÖDIGE
Door onze vele jaren ervaring en onze lokale aanwezigheid
begrijpen wij perfect wat uw behoeften qua technologie zijn.
In het kader van onze dienstverlening bieden wij individueel
onderhoud aan voor losse systemen, maar ook voor complexe
geautomatiseerde systemen. Zo bent u van de betrouwbare
werking van uw systemen tegen de laagst mogelijke kosten
verzekerd.

Onderhoud

Advisering

Onze onderhoudsovereenkomsten zijn modulair
van opzet en bieden u langdurige betrouwbaarheid
tegen de laagste kosten.

We bieden deskundig advies over de huidige conditie
van uw systemen en de verbetermogelijkheden wat
betreft technologie, doorvoer en werking.

Reserveonderdelen en reparaties

Modernisering

Ons internationale servicenetwerk garandeert
snelle hulp als er reparaties nodig mochten zijn.

Als u uw systemen wilt laten ombouwen of
moderniseren, kunnen onze serviceteams u allerlei
opties bieden om uw systemen aan de nieuwste
technische normen te laten voldoen.

Ons internationale servicenetwerk
maakt het ons mogelijk snel te
reageren als er zich een probleem
voordoet. Dit geldt ook voor door
derden geleverde systemen.

Controlekamer voor
assistentie op
afstand 24 uur per
dag en 7 dagen per
week

Monitoren op afstand, 24 uur per dag en 7 dagen
per week
Om de kosten van lokale monitoring te verlagen
en de beschikbaarheid van de systemen te verhogen,
biedt Lödige Industries monitoring op afstand,
24 uur per dag en 7 dagen per week, voor
automatische parkeersystemen aan. Fouten in het
systeem kunnen snel worden opgespoord via
diagnose op afstand en kunnen vaak rechtstreeks
vanuit het controlecentrum worden verholpen
zonder dat er een monteur op locatie hoeft te
worden ingeschakeld.

Na verloop van tijd veranderen de eisen die
aan de machine of het systeem worden
gesteld. Wij zijn u graag van dienst bij het
uitbreiden van uw systeem of de overgang
naar nieuwe technologie. Wij hebben
uitgebreide ervaring met het opschalen en
moderniseren van systemen, zelfs tijdens
normaal bedrijf.
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GLOBAL PRESENCE – LÖDIGE INDUSTRIES
WAAROM LÖDIGE INDUSTRIES?

GEMAKKELIJKE OPLOSSINGEN VOOR ZWARE
GOEDEREN
Ervaring - wij doen al sinds 1948 ervaring op met het helpen van bedrijven uit de meest uiteenlopende
branches.
Maximale kwaliteit – klanttevredenheid is onze hoogste prioriteit en daarom streven wij altijd naar
maximale kwaliteit.
Economische en betrouwbare oplossingen - we hechten veel waarde aan het stelselmatig gebruikmaken
van synergieën en het mogelijk maken van consistente kennisuitwisseling binnen het bedrijf om uiterst
economische en betrouwbare oplossingen te leveren.
Wereldwijd netwerk van regionale locaties – dankzij onze wereldwijde vertegenwoordiging hebt u altijd
toegang tot onze gebundelde expertise.
Ondersteuning na levering – onze onderhoudsdiensten op maat garanderen dat uw systemen betrouwbaar
en tegen de laagst mogelijke kosten werken.

Referentieprojecten
Wereldwijde
locaties van
Lödige Industries

ACTUELE REFERENTIEPROJECTEN:
Autolift:

Boerenmarkt, Beveren, Nederland

Autolift:

Stadthuis, Almelo, Nederland

Autolift:

Noorderlicht Utrecht, Nederland

SHERPA®:

Sporthal, Gent, België

SHERPA®:

Liften en roltrappen leverancier, Heerhugowaard, Nederland

SHERPA®:

Transport en logistiek bedrijf, Brussels, België

ESCORTA®: Kledingwinkel, Eindhoven, Nederland
ESCORTA®: Logistiek magazijn, Puurs, België
ESCORTA®: Winkelcentrum, Brussels, België
OLYMPUS: Zuivelbedrijf, ‘s Hertogenbosch, Nederland
OLYMPUS: Elektronica winkel, Almere, Nederland
OLYMPUS: Meubelfabrikant, Amsterdam, Nederland
... op onze website vindt u nog meer referentieprojecten.

Lödige Industries met hoofdkantoor in Warburg, Duitsland is opgericht in
1948.
Met meer dan duizend medewerkers in Europa, Azië, Midden Oosten en
Amerika levert Lödige Industries oplossingen voor complexe materiaal
stromen en logistieke uitdagingen in een breed spectrum aan klanten en
industrieën

PARKEEROPLOSSINGEN
Innovatieve oplossingen voor parkeren en het
verbeteren van de openbare ruimte
LUCHTHAVEN LOGISTIEK
Wij zijn marktleider voor High performance
logistieke oplossingen in de luchtvracht
INTRALOGISTIEK
State of the art systemen voor het automatisch
behandelen van goederen
LIFTEN
Hoogwaardige oplossingen voor goederen vervoer en het transporteren van personen
LEVENSCYCLUS BEHEER EN ONDERHOUD
Wereldwijde ervaring in het onderhouden en
ondersteunen van onze producten
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