
OTOLIFT
De standaard in trapliften



Betrouwbaar familiebedrijf,
sinds 1891.



Geschiedenis

Smederij 1891 - 1900

Tankwagens 1946 - 1960

Boten voor de visserij 1900 - 1930

Trapliften 1960 - Heden



Onze trapliften
door de jaren heen

1970 1977 1978 1992 1992 19931993 1999 2000 2001



Otolift 
anno 2016

Een Otolift traplift is een 
100% Nederlands product

Otolift heeft momenteel  
dealers in 26 landen

In totaal bezitten wij 
15.000 m2 aan eigen fabriek

Iedere 25 minuten wordt er 
ergens in de wereld een 

Otolift gemonteerd

50% binnenland / 50% export

Wij bieden werk aan meer dan 
500 fulltime medewerkers

Otolift Trapliften is 
een innovatief bedrijf

Otolift heeft al meer dan 160.000 
trapliften geproduceerd



Otolift,
Wereldwijd 



Otolift,
Europa 



Otolift,
Azië



100% eigen fabricaat

þ

 





• En 81-40

• CE

• Iso 9001

• Iso 14001

  

Alle producten en het bedrijf zijn gecertificeerd conform 
de benodigde internationale standaarden



• Meer dan 100 auto’s op de weg

• 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar

• Showroombus aan huis

• Gemiddelde score in klanttevredenheidsonderzoek:

9 (schaal van 1-10) in de laatste 5 jaar.*

• 99,4% van de klanten raden ons aan.*

Otolift in Nederland

99,4% van de klanten raden ons aan*

Gemiddeld cijfer:

9/10

*Stand maart 2016 Otolift NL



Het assortiment

AIR TWO PARALLEL



De Otolift
AIR

• Dunste enkele rail ter wereld (60 mm)

• Hefvermogen tot max. 125 kg

• Tot 70 graden helling met de air

• Korte verticale start mogelijk

• Automatisch draaibare stoel

• Automatisch opklapbare voetenplank

• Achteruit rijden mogelijk





De Otolift
TWO

• Hefvermogen standaard 130 kg

• Vergroot hefvermogen tot 150 kg mogelijk

• Klapstuk / schuifstuk mogelijk

• Automatisch draaibare stoel

• Automatisch opklapbare voetenplank

• Speciale wensen mogelijk







De Otolift
PARALLEL

• Hefvermogen standaard 130 kg

• Tot 56 graden helling mogelijk

• Klapstuk mogelijk

• Moderne alluminium rail

• Zeer compact





De meest gekochte traplift van Nederland

Betrouwbaar familiebedrijf, sinds 1891

100% eigen fabricaat

Snelle levertijden

Waarom kiezen voor Otolift Trapliften?

Concurrerende prijzen

Hoge kwaliteit en veiligheidsnormen

Innovatieve trapliften

24/7 snelle betrouwbare service

Meer dan 160.000 klanten gingen u voor


