Elevadores para automóveis e carga
Elevator Technology

Elevadores
para carga e
automóveis.
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Elevadores para automóveis e carga

Classe A

Classe B

Especificações conforme norma NBR 14712

Especificações conforme norma NBR 14712

Carregamento por paleteira ou carrinho hidráulico

Transporte de automóveis

Aplicação: Transporte de carga comum, onde o peso é distribuído e nunca uma peça
singela pesa mais que 1/4 da carga nominal do elevador.

Aplicação: Transporte de carga automotiva, onde o elevador é usado para transporte
de veículos utilitários ou automóveis de passageiros obedecendo à capacidade nominal
de carga do elevador.

O carregamento e a descarga são manuais ou por meio de empilhadeiras manuais
(paleteiras ou carrinho hidráulico).
Durante o carregamento, a carga na plataforma do elevador não pode exceder a
capacidade de carga nominal do elevador.
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Tipo de abertura: abertura central 6 folhas, portas em inox escovado e pintadas.

Tipo de abertura: abertura central 4 folhas, portas em inox escovado e pintadas.
• proibido o transporte de passageiros, exceto
ascensorista e acompanhante da carga
• proibida a entrada no elevador de qualquer
tipo de empilhadeira motorizada

• proibido o transporte de passageiros, exceto
ascensorista e acompanhante da carga
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Especificações conforme norma NBR 14712
Classe C1
Carregamento por empilhadeira motorizada
O carregamento e o descarregamento são feitos por empilhadeira motorizada ou
manual, e esta viaja com a carga. A carga estática durante o carregamento e o
descarregamento não excede a carga nominal do elevador.

• proibido o transporte de passageiros,
exceto ascensorista e acompanhante da carga

Classe C2
Carregamento por empilhadeira motorizada
O carregamento e o descarregamento são feitos por empilhadeira motorizada ou
manual, mas a mesma não viaja junto com a carga. A carga estática durante o
carregamento e o descarregamento excede a carga nominal do elevador. A carga
máxima sobre a plataforma durante o carregamento e descarregamento não pode
exceder 150% da carga nominal e o peso da empilhadeira motorizada ou manual não
pode exceder 50% da carga nominal do elevador. A máquina de acionamento, o freio
eletromecânico e a relação de tração devem ser adequados para suportar e manter o
nivelamento de 150% da carga nominal.

Classe C

• proibido o transporte de passageiros

Tipo de abertura: abertura bi partida (guilhotina), portas em inox escovado e pintadas.

Classe C3
Outras formas de carregamento com alta concentração de carga

• proibido o transporte de passageiros, exceto
ascensorista e acompanhante da carga

Carregamento com grande concentração de carga. A carga estática durante o
carregamento, o descarregamento e a viagem não pode exceder a carga nominal do
elevador.

• proibido o transporte de passageiros
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Acabamentos
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thyssenkrupp AG
Headquarters, Essen,
Alemanha

Botoeiras de pavimento

Botoeira de cabina

High Protection

Com LED azul ou vermelho

Botões

Indicadores de posição de pavimento

TK-921 Plus (acabamento na cor preta
- LED vermelho)

TK-200
(LED vermelho)

TK-921 Plus (acabamento em
inox - LED azul)

TK-200
(LED azul)

TK-99 Plus

High Protection com
LED azul ou vermelho

Indicadores de posição de cabina

Esta botoeira é de
sobrepor no painel da cabina.

A thyssenkrupp

Clientes em

150
países

TK-99 Plus cabina
(LED vermelho)

Impulsionada por megatendências mundiais, como a urbanização e a necessidade de
uma utilização eficiente dos recursos naturais, nossa comunidade global, com mais de
150.000 colaboradores, trabalha em conjunto com nossos clientes. Desta forma,
aproveitamos nossa expertise em engenharia para lutar por soluções que satisfaçam
da melhor forma possível a exigência desses recursos.

TK-99 Plus cabina
(LED azul)

Piso antiderrapante

900
unidades de negócios

O segmento de elevadores reúne atividades globais do grupo em sistemas de
transporte de passageiros.

Chapa de aço pintada

Mais de

Chapa de alumínio

Linha de produtos da thyssenkrupp Elevadores no Brasil:
• Elevadores convencionais, panorâmicos e hidráulicos.
• Elevadores sem casa de máquinas.
• Elevadores de cargas e automóveis.
• Home lift.
• Escadas e esteiras rolantes.
• Fingers (passarelas para aeroportos).
• Equipamentos específicos para pessoas com mobilidade reduzida: elevadores,
cadeiras elevatórias para escadas e plataformas verticais e inclinadas.
• Ampla rede de assistência técnica apta a atender 24 horas por dia.

Vendas superiores a

7.2
bilhões de Euros

Mais de

50

mil colaboradores
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thyssenkrupp Elevadores S.A.
End.: Rua Santa Maria, 1000 - Bairro Ramada
Guaíba - Rio Grande do Sul - CEP: 92500-000
Tel.: (51) 2129.7200
www.thyssenkruppelevadores.com.br
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Todas as fotos, ilustrações e especificações estão baseadas em
informação vigente na data de aprovação desta publicação.
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Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

Unidades de negócios

