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Értelmezze újra a felvonó-felhasználói 
élményt nagy igénybevételnek kitéve is! 
Használja új dizájnunkat, funkcionális és 
hosszú élettartamú anyagainkat, direkt 
és indirekt világítási megoldásainkat, 
és új szignalizációs elemeinket. Lépjen 
kapcsolatba helyi KONE képviselőjével, és 
tudjon meg többet szolgáltatásainkról.

Nagy utasforgalmú környezetben 
is emelt szintű felhasználói 
élményt hozhat létre 
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A konnektivitásnak köszönhetően 
teherfelvonóját minden eddiginél 
egyszerűbben integrálhatja épülete 
tervezett rendszerébe. A KONE digitális 
platformjának, Partnerhálózatának, 
valamint az applikáció-programozási 
felületeknek (API) köszönhetően 
utasai és teherszállítmányai a lehető 
legegyszerűbben és leggyorsabban 
juthatnak el célállomásukhoz.

Integrált konnektivitás a 
zökkenőmentes teljesítményért
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Hozzon helyes döntést már az első lépésnél 
és tervezze meg felvonóját az utolsó 
részletig! Éljen szakmai támogatásunkkal, 
használja fenntartható anyagainkat és 
technológiáinkat, hogy épülete minősített 
„Green Building” tanúsítványt szerezzen és 
megfeleljen a biztonsági előírásoknak és 
szabványoknak.

Válasszon partnert az okos és 
fenntartható megoldásokhoz

Gyorsuló ütemben digitalizálódó világunkban 
minden összekapcsolódik, és ez alól a felvonók 
sem jelentenek kivételt. A KONE TranSys™ DX 
újrafogalmazza a nagy igénybevételre tervezett 
felvonók iránti elvárásokat: Az integrált 
konnektivitás növeli az utas- és teherforgalom 
hatékonyságát, és minden eddiginél átfogóbb 
felhasználói élményt nyújt. 

A KONE TranSys™ DX a kompakt KONE EcoDisc® 
motor által biztosított hajtás révén kiemelkedő 
teljesítménnyel rendelkezik, és értékes helyet is 
megtakarít az épületekben, teljesen kiváltva a 
gépházat. 

A KAPCSOLAT EREJE

SPECIFIKÁCIÓK

API 
ready 

Kapcsolódva Maximális 
teherbírás 
5000 kg 

Maximális 
sebesség  
1,6 m/s

A-energosztályú  
besorolás

Maximális 
emelési 

magasság 
40 m

Állomások 
maximális 

száma 
12 

Utasok 
maximális 

száma 
53

Maximális 
felvonók száma 
egy csoportban 
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Energiavissza-
tápláló 

technológia
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MINDENRE 
FELKÉSZÜLVE

A KONE TranSys™ DX felvonókban nem fog 
csalódni: kezelésük megbízható, szállítási 
teljesítményük kimagasló, az általuk kínált 
utazási élmény pedig zökkenőmentes. Kétféle 
KONE TranSys™ DX megoldást kínálunk: egy 
személy-teherszállításra valamint kimondottan 
személyszállításra alkalmas verziót, mely akár 
betegágy-szállító felvonóként is elérhető. A KONE 
TranSys™ DX mindezek mellett autófelvonóként is 
funkcionálhat gépház nélküli kivitelben. 

KONE TRANSYS DX – 
A SZEMÉLY-TEHERFELVONÓ BAJNOK
A jövőben sem kell aggódnia épülete felvonóinak 
alkalmasságát illetően ha nagy igénybevételt 
jelentő környezetekben – például raktárakban, 
bevásárlóközpontokban, ipari csarnokokban  történő 
tehermozgatásra ezt a strapabíró, kimagasló teherbírással 
és konnektivitással rendelkező felvonómegoldásunkat 
választja. Az anyagok és szignalizációs opciók széles 
választékának köszönhetően a KONE TranSys™ DX  a 
teljesítményt első osztályú kialakítással és megjelenéssel 
párosítva kínálja.

KONE TRANSYS DX – 
AZ AKTÍV SZEMÉLYFELVONÓ  
A megbízható, konnektivitással rendelkező, tágas és 
sokféle fülkebelső kialakítási opciót kínáló felvonóink 
révén utasainak kimagasló utazási élményt nyújthat, és 
gondoskodhat róla, hogy a felhasználók biztonságosan 
és zökkenőmentesen jussanak el a célállomásig. A KONE 
TranSys™  DX az elsőosztályú megjelenést kimagasló 
strapabírással párosítja.



INTEGRÁLT 
KONNEKTIVITÁS = 
ZÖKKENŐMENTES 
KISZOLGÁLÁS
A csatlakoztatott digitális technológiákra épülő okos megoldások 
révén növelheti felvonói teljesítményét, rendelkezésre állását és 
hatékonyságát. 

A KONE TranSys™  DX új megoldások és szolgáltatások egész skáláját kínálja 
az üzemidő kiesés minimalizálására. Ezek közé tartoznak a KONE digitálisan 
támogatott megoldásai, például a felvonók lehető legnagyobb mértékű 
rendelkezésre állását biztosító KONE 24/7 Kapcsolt Szolgáltatások.

A KONE applikáció-programozási felületei (API) saját okosépület 
alkalmazások létrehozásának lehetőségével adnak korábban 
nem tapasztalt szabadságot, ezekkel ugyanis a felvonók a lehető 
leghatékonyabban, az épület adottságainak leginkább megfelelően 
telepíthetők a rendelkezésre álláshoz.

A KONE emellett számos partnerrel is együttműködik, így Ön is igénybe 
veheti az általuk fejlesztett megoldásokat és szolgáltatásokat. Például az 
automatizált szállítórobotokat, amelyek a felvonók segítségével mozgatják 
rakományaikat az épületben.
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Kiemelkedő energiahatékonyság

Takarítson meg energiát és csökkentse 
épülete ökológiai lábnyomát gépház 
nélküli felvonóinkkal, ökohatékony 
KONE EcoDisc®  emelőrendszerünkkel, 
tartós LED világításainkkal, és 
energiatakarékos készenléti 
megoldásainkkal.

Egyszerű ki- és berakodás

A szélesre nyíló ajtóknak, az igen 
precíz szintbeállásnak, valamint a nagy 
küszöbterhelhetőségnek köszönhetően 
az utasok gond nélkül szállhatnak 
be és ki, a teherszállítmányok pedig 
könnyedén ki-be rakodhatóak. 
Egyéni igény szerint további rakodási 
típusú (pl. teherjárműből rakodható) 
megoldások is rendelhetők. Az integrált 
konnektivitásnak köszönhetően a 
tehermozgatást végző alkalmazottak 
távolról is hívhatják a felvonót, így 
optimalizálva a tehermozgatás 
hatékonyságát.

A megbízható megfelelőség

Tegye hatékonyabbá felvonóját olyan 
megoldásokkal, melyek megfelelnek 
a különféle szabványoknak és 
előírásoknak. Akadálymentesítés, 
vandálbiztosság és tűzvédelmi 
előírások tekintetében kérje KONE 
képviselőjének támogatását.   

Hatékony térkihasználás

A kompakt KONE EcoDisc® 
motorhajtás, valamint a több paneles 
ajtók segítségével helyet szabadítunk 
fel az aknában akár egy nagyobb 
felvonó számára is. 



SIKERES TERVEZÉS KONE 
TÁMOGATÁSSAL 
A KONE-val egyszerű a dolga. Egy komplex projekt során 
nagy a nyomás, hogy tartani tudjuk az ütemezést és 
a tervek szerint haladjunk. Kollégáink és partnereink 
– a szerelőktől kezdve a projektmenedzserekig – 
legfontosabb célkitűzése az, hogy kivívjuk ügyfeleink teljes 
elégedettségét, ezzel is piacvezetővé válva iparágunkban. 

Ezért dolgozunk a legjobb eljárásokkal és eszközökkel, 
hogy minden lépésében támogatni tudjunk Önt.

PROFESSZIONÁLIS PROJEKTMENEDZSMENT
Amikor Ön megvárásolja egyik megoldásunkat, messze többet 
kap, mint egy egyszerű terméket beszereléssel. Minden általunk 
levezényelt projektet hasonló projekteken szerzett tapasztalattal 
rendelkező, elkötelezett, képzett projektmenedzserek és 
szerelésvezetők irányítanak.

ÉPÜLET INFORMÁCIÓS MODELLEZÉS (BIM)
Igény esetén a tervezési folyamatot a BIM digitális tervezési 
technikával támogatjuk. Így segítünk Önnek projektjei 
átláthatóságában és optimalizációjában.

FELVONULÁSI TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS
Monitorozzuk és jelentjük a felvonulási terület készenléti állapotát, 
így támogatva partnereinket, hogy a felszerelés megkezdésekor 
minden megfelelően rendelkezésre álljon.  

HATÉKONY BESZERELÉS
A KONE felvonószerelési eljárása nem igényel állványozást, így 
költséget takarít meg és a területen nem hátráltat más építési 
tevékenységet. 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Az átadás előtt minden szükséges intézkedést megteszünk azért, 
hogy Ön magas minőségű megoldást kapjon, mely az első naptól 
kezdve rendeltetésszerűen működik.
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Egy nagy forgalmú környezet olyan vertikális közlekedési 
megoldást igényel, amely hosszú időn keresztül képes 
nagy volumenű utasforgalmat bonyolítani. 

A KONE TranSys™  DX felvonókkal kihasználhatja a 
digitalizálás lehetőségeit, hogy a felvonóval való 
közlekedés többet jelentsen a megszokottnál. Az olyan 
épületekben, amelyekben rendszeresen megfordulnak 
nagyobb létszámú csoportok – például repülőtereken, 
bevásárlóközpontokban – olyan felvonókra van szükség, 
melyek a nagyobb csoportokat is biztonságosan, 
kényelmesen és hatékonyan képesek eljuttatni 
célállomásaikra.

EGYEDI FELHASZNÁLÓI 
ÉLMÉNY NAGY FORGALMÚ 
KÖRNYEZETEKBEN

FELEJTHETETLEN 
ÉLMÉNY
Az új burkolatválaszték, világítási 
megoldások és szignalizációs opciók 
révén nem csupán a megszokottól 
eltérő, friss élménnyel ajándékozhatja 
meg a felvonó használóit, hanem 
egyúttal azt is biztosíthatja, hogy a 
felvonó a legnagyobb kihívásoknak is 
megfeleljen.

KÖNNYŰ ÉS 
BIZTONSÁGOS 
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Az akár hat különálló panelből álló ajtók 
a lehető legszélesebbre nyithatók, 
hogy nagy számú utas is rövid idő alatt, 
biztonságosan szállhasson be és ki, 
akár poggyásszal, babakocsival, vagy 
bevásárlókocsival is.

INSPIRÁLÓ FÜLKEBELSŐ
Új fülkebelső kialakításaink segítségével 
olyan felhasználói élményt nyújthat 
utasainak, mellyel mindenki elégedett 
lehet, és melyet épülete is megérdemel. 
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SIKERES TERVEZÉS 
KONE TÁMOGATÁSSAL
Most minden eddiginél fontosabbá vált, hogy olyan 
okos, fenntartható és alkalmazkodó épületeket 
alkossunk meg együtt, melyek kiállják az idő 
próbáját. Építsen zölden és új generációs tervezési 
eszközeink, biztonságos, fenntartható anyagaink 
és szakértelmünk segítségével gondoskodjon 
róla, hogy projektje az ütemezés szerint halad  
és megfelel az iparági követelményeknek és 
szabványoknak.

ÉPÍTKEZÉS ZÖLDEN 
Felvonómegoldásaink és szakmai támogatásunk segít abban, 
hogy épületei a világ vezető szervezetei, a „LEED”, a „BREEAM” 
kritériumainak megfelelően szerezzék meg a minősítési 
krediteket és tanúsítványokat.

ÉPÍTKEZÉS A SZABVÁNYOK SZERINT 
A KONE TranSys™  DX minden iparági előírásnak és szabványnak 
megfelel. Akadálymentesítés, vandálbiztosság és tűzvédelmi 
előírások tekintetében kérje KONE képviselőjének támogatását.

ÉPÍTKEZÉS PARTNEREKKEL
Vegye igénybe átfogó szakmai támogatásunkat épülete teljes 
élettartamán keresztül, a szakértő tervezéstől a rugalmas 
karbantartáson át, modernizációs megoldásainkig. 
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TERVEZZE MEG 
FELVONÓJA DIZÁJNJÁT

 
A digitális, könnyen 

használható eszközök 
segtítenek az Ön igényeire 

szabott felvonódizájn 
kialakításában. 

PRÓBÁLJA KI MOST ⬁



A KONE innovatív és energiahatékony megoldású felvonókat, mozgólépcsőket, 
valamint olyan rendszereket kínál, melyek a mai intelligens épületekkel hálózati 
csatlakozás szempontjából kompatibilisek.

Ügyfeleinket minden lépésnél támogatjuk: a tervezéstől kezdve a kivitelezésen 
és a telepítésen át egészen a karbantartásig és a modernizálásig. Ügyfeleinkkel 
együtt arra törekszünk, hogy a személyek és áruk mozgása az épületekben 
zökkenőmentesen történjen. 

Minden megoldásunk tükrözi elkötelezettségünket ügyfeleink felé. Ez tesz 
bennünket megbízható partnerré az épület teljes élettartama során. Állandó újító 
szemlélettel állunk hozzá az iparági megoldásokhoz. Gyorsak és rugalmasak 
vagyunk, és iparágunkban vezető technógiai szerepet töltünk be az olyan 
innovatív megoldásainknak köszönhetően, mint a KONE MonoSpace® DX, KONE 
NanoSpace™ és KONE UltraRope®. 

A KONE közel 57.000 elkötelezett és hozzáértő munkatársa világszerte és helyileg az 
Ön rendelkezésére áll. 

Ez a kiadvány általános információs célokat szolgál. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a termékek formatervezését vagy specifikációját bármikor 
megváltoztassuk. Az ebben a kiadványban szerepő kijelentések nem kötelező érvényűek; sem kifejezett, sem pedig írásos garanciának vagy a 
tulajdonságokkal kapcsolatos ígéretnek nem minősülnek; nem szerepel benne nyilatkozat bizonyos célokra történő használatra vonatkozóan. A 
termékek és a képek között színeltérések vannak. A KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® és People Flow® KONE Corporation bejegyzett 
védjegyei. Copyright © 2022 KONE Corporation.

KONE FELVONÓ KFT.
 
Madarász Viktor u. 47-49.
1138 Budapest

www.kone.hu

INFORMÁCIÓS VONAL: +36 1 239 6025
 
Általános kérdések esetén 
ügyfélfogadási időben keressen minket 
telefonon. 

24 ÓRÁS HIBABEJELENTŐ VONAL: 06 80 5663 24

Ha a berendezés működésében zavart észlel, hívja 
hibabejelentő számunkat. 


