
Schindler 5500
Op uw wensen afgestemd.

Schindler personenliften
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Basisgegevens
Hefvermogen 630 tot 2.500 kg, 8 tot 33 personen

Hefhoogte Tot 150 m

Deurbreedte 800 tot 1.800 mm

Deurhoogte 2.000 tot 3.000 mm

Aandrijving STM-technologie
optioneel: regeneratieve aandrijving

Snelheid 1,0 tot 3,0 m/s 
MMR en MRL

Aantal etages 50 etages (60 stopplaatsen)

Liftgroep Tot acht liftcabines
uit te breiden met PORT-technologie

Interieur 4 decoratielijnen van functioneel tot verfijnd 
tot uw eigen ontwerp 
optioneel: glazen deuren
optioneel: kale liftcabine

Tableaus Mechanische of aanraakgevoelige toetsen
Dot-matrix display of TFT multi color display

Deurtypen T2L, T2R, C2, C4
optioneel: glazen deuren
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Vier aandachtspunten, essentieel 
voor een perfecte oplossing.
Schindler 5500

Flexibele indeling van de ruimte
Kies de liftafmetingen en -technologie die het 
beste voldoen aan uw eisen. De Schindler 5500 is 
te configureren naar uw behoefte en benut de 
liftschacht in uw gebouw optimaal.

Milieuvriendelijke mobiliteit
De innovatieve technologie van de Schindler 5500 
zorgt voor efficiënter gebruik van energie. Regene-
ratieve aandrijvingen verhogen de duurzaamheid. 
U verkleint de CO

2
-voetafdruk van uw gebouw.

Hoogwaardige prestaties
De innovatieve tractiemiddelen en besturings-
systemen verhogen de snelheid en gelijkmatigheid 
van uw lift. Zo vervoert u snel én comfortabel 
meer personen en goederen.

Vrijheid in design
Creëer de look and feel van uw lift zonder 
beperkingen. De Schindler 5500 biedt verschillende 
designlijnen met volop keuzevrijheid: van vooraf 
geconfigureerde cabines tot uw eigen ontwerp, 
van basic tot geavanceerd. 
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mMeer opties voor een  
betere aanpassing.
Het product dat altijd past 
U noemt de dimensies die in lijn zijn 
met uw ideeën en de eisen van uw 
gebouw. De Schindler 5500 past:

– Standaard liftcabinematen zijn in 
breedte en diepte aan te passen met 
een maximum van 100 mm rondom 
ISO-normen.

– De hoogte van de liftcabine is in stap-
pen variabel tot 3.000 mm.

– Het enkel modulair systeem is 
geschikt voor verschillende toepas-
singen, zoals woon- en commerciële 
gebouwen en openbaar vervoer.

Flexibele indeling
van de ruimte
Configureer de Schindler 5500 naar uw behoefte en ruimte: van de indeling tot 
de machinekameropties en van de liftcabine tot doorstroming van personen en 
goederen. 

Van unidirectioneel tot bidirectioneel
Soepel openende deuren aan beide zijden van de 
liftcabine vergroten de efficiency van personentransport 
in uw gebouw.

Gamma van standaard- en vergrote deuren
De diverse deurbreedtes en -hoogtes (breedte 800 mm tot 
1.800 mm, hoogte tot 3.000 mm) zijn aangepast aan de 
vereisten van uw gebouw. De deuren worden geleverd met 
verschillende afwerkingen, waaronder glazen panelen.
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Eenvoudige integratie in het gebouw.

MMR- en MRL-lay-out
Afhankelijk van de afmetingen van de liftschacht zijn 
er mini-machinekamer- (mini-machine-room, MMR) 
en machinekamervrije (machine-room-less, MRL) 
oplossingen voor de Schindler 5500. De flexibele 
positionering van het contragewicht biedt meer opties 
voor een optimaal gebruik van de ruimte, maximale 
verhuurbaarheid en lagere bouwkosten.  

MMR MRL

Hoogwaardige prestaties. Soepele rit.

Intelligentie voor uw gebouw 
Schindler's PORT-technologie maakt gebruik van 
een revolutionair verkeersmanagementsysteem. 
Dat brengt passagiers sneller dan elke andere 
liftbesturing naar hun bestemming, met minder 
tussenstops. Gebruikers hoeven slechts hun 

identiteit en bestemming door te geven: Schindler's 
PORT-technologie zorgt vervolgens voor een vlek-
keloze reis via de snelste, efficiëntste route.

Met PORT-technologie Zonder PORT-technologie
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tot 50%

tot 20×

tot 50%

Besparingen die leiden tot meer duurzaamheid.

Milieuvriendelijke mobiliteit

Beperk het energieverbruik tot een minimum door een efficiënter gebruik van 
energie. De nieuwe technologische ontwikkelingen van de Schindler 5500, zoals 
regeneratieve aandrijfsystemen, nieuwe tractiemedia en zorgvuldig geselecteerde 
materialen, dragen bij aan een milieuvriendelijkere oplossing. 

LED-verlichting 
LED-verlichting heeft een uiterst lange levensduur. Ze gaat tot 
20 keer langer mee dan gewone gloeilampen, terwijl ze minder 
energie verbruikt. Een schitterende oplossing voor mens en milieu.

Geoptimaliseerde motor- en tractiemiddelen
Grootse prestaties, compact in omvang. Efficiënt in beweging, 
effectief in energieverbruik. De nieuwe aandrijf- en tractieconfiguratie 
weegt tot 50% minder dan haar voorganger, terwijl zij minder olie 
verbruikt. Als optie is zelfs een olievrij systeem beschikbaar.

Van efficiëntie tot krediet verdienen voor groene gebouwen.
Wereldwijd worden gebouwen ingedeeld in een classificatie naar 
energie-efficiëntie. Ook het prestatievermogen van liften telt daarbij 
mee. De Schindler 5500 bereikt klasse A volgens de metings- en 
waarderingsstandaard 4707-1.*
Hiermee behalen we niet alleen hoge waarderingscijfers voor energie-
efficiëntie, bv. voor het VDI-energielabel, maar helpen we u ook om 
hoge scores te behalen en dus meer krediet te verdienen voor uw 
certificaten voor groene gebouwen.

* Berekening volgens de norm VDI 4707-1 betreffende de energie-efficiëntie van 
liften, opgesteld door de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI). De klassen in de 
norm VDI 4707-1 gaan van "A" tot "G", waarbij klasse "A" de meest energie-efficiën-
te klasse is. Het gegeven resultaat geldt als voorbeeld en waarde voor een
Schindler 5500 in de VDI-gebruikscategorie 3, voorzien van optionele uitrusting 
(recupererende frequentieomvormer en een permanente-magneet-aandrijving), met 
een belasting van 1.000 kg, een hefhoogte van 21 m en een snelheid van 1,6 m/s. 
De VDI-classificatie en het energieverbruik van de individuele installaties kunnen 
afwijken van dit resultaat, bv. omwille van verschillende of extra klantenopties en/of 
verschillende configuratie.

Milieuvriendelijke aandrijftechnologie
Dankzij de optionele zeer efficiënte permanente-magneet-
aandrijving en optionele, recupererende frequentieomvormer 
verbruikt de Schindler 5500 bijna 50% minder energie dan zijn 
voorganger. Met de optionele schone PowerFactor 1-technologie 
kunnen de aandrijvingen zelfs energie produceren, die onmiddellijk 
aan het elektriciteitsnet kan worden teruggeleverd.
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Hefvermogen
Tot 2.500 kg

Hoogte gebouw 
Tot 150 meter, tot 
50 verdiepingen

Snelheid cabine
Tot 3 meter per 
seconde

Kwaliteit van 
het vervoer

Hoogwaardige prestaties

De Schindler 5500 biedt de gebruiker een uitstekende ritervaring. Het bredere 
toepassingsgebied van machinekamervrije liften in woon- en bedrijfsgebouwen 
en de nieuwe aandrijf- en tractieontwikkelingen maken hem tot het ultieme kenmerk 
van de moderne stedelijke mobiliteit. Grote hefhoogte, hoge snelheden en  
verbeteringen van het capaciteitsbereik en de geluidsreductietechnologie maken 
de Schindler 5500 tot een superieure lift.

Meer opties voor een betere rit.

Hefvermogen, hefhoogte en 
liftsnelheid bepalen samen uw 
stedelijke mobiliteitsoplossing. Elk 
element draagt bij aan de ritbeleving. 
Daarom zorgen we altijd voor een 
optimale combinatie van deze 
parameters.

De ontwikkelingen van onze ver-
beterde product-, motor- en tractie-
media maken een hefhoogte tot 
150 meter (MRL en MMR) en 
snelheden tot 3 m/s mogelijk. 
Lawaai- en trillingsniveaus blijven 
extreem laag en een soepele, 
geruisloze rit zijn verzekerd.

Met de optionele Comfort Plus-
pakketten scoort de Schindler 5500 
zelfs nog beter wat betreft geluids-
reductie en trillingsniveau.

De standaardwaarden voor het 
lawaai- en trillingsniveau in de kooi 
bedragen respectievelijk:
55 dB(A) en 15/15/15mg in x,y,x.
  
met Comfort Plus I-pakket:
53 dB(A)
13/13/13mg in x,y,x.

met Comfort Plus II-pakket:
51 dB(A)
11/11/11mg in x,y,x.
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Vrijheid in design

Creëer de look en feel die u wilt. Combineer kleuren, materialen, verlichting, 
spiegels, leuningen en tableaus om de sfeer die bij uw ideeën en uw 
gebouw past te krijgen. Kies uit één van onze 4 interieurontwerplijnen of 
creëer de liftcabine volgens uw eigen smaak.

Voeg persoonlijkheid toe aan uw lift
Onze vier designlijnen «Navona», «Times Square», «Park 
Avenue» en «Sunset Boulevard» bieden diverse decoratie-
mogelijkheden. Kies het design dat past bij uw architec-
tuurconcept en ideeën. Zorg voor een unieke ritervaring 
met kleuren naar keuze, karakteristieke patronen en 
hoogwaardige materialen.

Zie voor meer informatie over onze vier designlijnen de 
afzonderlijke brochure, of configureer uw liftcabine met de 
designmodule van het Schindler Digital Plan platform door
te surfen naar digitalplan.schindler.com of door de 
QR-code hieronder met uw smartphone te scannen.

                           

Navona – functioneel en duurzaam
Voeg helderheid en solide comfort toe aan uw liftcabine 
met deze robuuste designlijn. Frisse kleuren, een 
contrasterende achterwand, de optie van drie verschillende 
vloeren of een kale vloer maken de Navona tot de juiste 
keuze voor woontoepassingen. Roestvast staal kan worden 
toegevoegd aan de achter- en zijwanden. Het Navona 
interieur staat voor langdurige functionaliteit.

Times Square – modern en veelzijdig 
Bepaal uw moderne look.  Kies uit warme of koele kleuren 
of combineer de opties om het contrast te vergroten voor 
meer diepte. Kies een kale liftcabine-optie voor het creëren 
van uw eigen concept. Times Square voegt karakteristieke 
elementen toe aan een openbaar, bedrijfs- of woongebouw.

Park Avenue – verfijnd en elegant 
Ontdek pure elegantie met gecoate glazen wanden of kies 
houtlaminaat om een eigentijdsere sfeer te creëren. Het 
optionele golfdesign, een afgeronde overgang van het 
plafond naar de achterwand, geeft uw liftcabine een uniek 
uiterlijk. Een extra opvallend detail is een gouden of zilveren 
glinstering van onze metallic glascollectie of een geborstelde 
bronzen of gesatineerde grijze afwerking op roestvast staal. 
Bijpassende verlichting vervolmaakt het stijlvolle design van 
deze lift – die ideaal past in representatieve gebouwen zoals 
luxueuze woongebouwen, hotels en kantoren.

Sunset Boulevard – inspirerend en karaktervol 
Laat gebruikers volop genieten in luxueuze locaties zoals 
hotels, clubs en restaurants. De combinatie van eersteklas 
materialen, boeiende patronen en in het oog vallende 
kleurschakeringen maken deze liftcabine uniek. De verlich-
tings- en plafondconcepten creëren een fascinerende sfeer. 
Maak van uw lift uw eigen voorstelling.

Personaliseer uw lift
Ontwerpt u zelf graag?  De Schindler 5500 biedt u de 
mogelijkheid om uw eigen liftcabine-interieur te creëren met 
een vrije keuze aan combinaties. Kies het plafond, voeg er 
eender welke kleur van onze 4 verschillende decorlijnen aan 
toe en kies uw opties. Dankzij de kale-kooi-optie kunt u tot 
50 % extra gewicht toevoegen aan de nominale cabineca-
paciteit en kunt u dus uw eigen interieur vrij kiezen.

Onze favoriete designs 
geven u slechts een 
idee van wat mogelijk 
is en kunnen eenvoudig 
gecombineerd worden. 
Maar er is meer mogelijk: 
u kunt zelfs uw eigen 
liftcabine ontwerpen.   

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren kunnen wijzigen. Alle cabines 
en opties die in deze brochure worden geïllustreerd, worden 
alleen bij wijze van voorbeeld gegeven.  
De getoonde voorbeelden kunnen qua kleur en materiaal van het 
origineel verschillen.
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Times 
Square

Sunset 
Boulevard

Park 
Avenue

Navona
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Overtref de verwachting.
Ga tot het uiterste in design.

Digitale print op roestvast staal
Creëer sfeer, niet alleen met kleuren, maar ook met 
opvallende op roestvast staal geprinte patronen. Kies 
duidelijk gestructureerde geometrische vormen of
gedurfde organische designs. Kies voor roestvast staal 
dat mooi verfraaid is met een bronzen of grijze glin-
stering. Of uw liftcabine nu groot of klein is, digitale 
decoratiepatronen zien er altijd verbluffend mooi uit.

Digitale print op gesatineerd glas
Fantastische en intense kleuren, benadrukt door 
satijnglas voor meer elegantie. Met dit design creëert 
u een fascinerende sfeer, variërend van atmosferische 
blauw-rode tot warme grijs-bruine kleurschakeringen, 
die een onvergetelijke ritervaring oplevert. 

Geef uw liftcabine een persoonlijke sfeer 
Maak uw gebouw uniek door de liftcabine af te 
stemmen op uw totale designconcept. Begin met één 
van de vooraf geconfigureerde opties van de Schindler 
5500 en creëer vervolgens exact de sfeer die u wenst. 
Voeg passende kleuren en verlichtingsopties toe of 
verhoog het gevoel van veiligheid door glazen elemen-
ten te gebruiken. Er zijn vrijwel geen grenzen, omdat u 
tot 50% extra interieurgewicht kunt toevoegen aan de 
nominale passagierscapaciteit.

Gecoat glas
Door een kleurcoating aan te brengen op de achterzijde 
van het glas, creëert u een zeer glanzend en helder 
effect dat een aangename sfeer aan uw liftcabine 
toevoegt. Om ervoor te zorgen dat de gecoate glazen 
wanden perfect passen bij het totaalbeeld van uw 
gebouw, kunt u kiezen uit vooraf geselecteerde kleuren 
of optioneel elke kleur uit het NCS-model (Natural Color 
System). 

Glazen deuren en wanden
Voeg opvallende transparantie toe aan uw liftcabine. 
U kunt voor uw toepassing uit een breed scala van 
glazen deuren kiezen. Glazen panelen kunnen aan 
alle achter- en zijwanden van de liftcabine worden 
geïnstalleerd voor maximale zichtbaarheid en veilig-
heid. Ook combinaties met andere cabine-interieurma-
terialen uit de Times Square, Park Avenue en Sunset 
Boulevard designlijn zijn mogelijk. De lijsten voor de 
glazen panelen zijn in drie afwerkingen beschikbaar.

Zie onze afzonderlijke brochure over de vier design-
lijnen voor gedetailleerde informatie over gecoat glas, 
glas-opties en digitale prints.

Times Square met glazen wanden
Plafond: Roestvast staal Lucerne Brushed
Wanden: Glazen panelen
Vloer: Black kunstgraniet
Verlichting: LED indirect
Lijstafwerking: Lucerne Brushed
Kooitableau: Linea 100

Sunset Boulevard met digitale 
print op gesatineerd glas
Plafond: Roestvast staal Lucerne Brushed
Wanden: New York Sunset
Vloer: Black kunstgraniet
Verlichting: LED Dash 
Kooitableau: Linea Vetro
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Park Avenue met 
gecoat glas
Plafond en achterwand: Roest-
vast staal Lucerne Brushed
Wanden: Shanghai Red
Vloer: zwart kunstgraniet 
Verlichting: LED-spots
Kooitableau: Linea 300
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Een volmaakte uitrusting met  
bijpassende accessoires.
Tableaus en opties.

Rust uw lift stijlvol uit
Onze tableaus en opties, zoals leuningen, spiegels en 
verlichting, geven het door u gekozen decor van de lift 
de perfecte afwerking - tot in het kleinste detail.

Zie onze afzonderlijke brochure over onze vier design-
lijnen voor een volledig overzicht van alle tableaus en 
opties.

Tableaus
Zorg ervoor dat uw lift door alle personen eenvoudig 
bediend kan worden. Alle energie-efficiënte tableaus 
zijn gemaakt van materialen en afwerkingen van hoge 
kwaliteit. Optioneel zorgen elegante, volledig van glas 
gemaakte tableaus voor de finishing touch van het 
cabine-interieur.

Spiegels
Spiegels geven kamers en gebouwen een ruimtelijk 
gevoel. Voor hetzelfde effect in uw liftcabine, kan een 
zijwand of de achterwand voorzien worden van een 
spiegel met veiligheidsglas op plafondhoogte.

Leuningen
Ook al verplaatst uw lift zich soepel, leuningen bieden 
een gevoel van veiligheid. Roestvast stalen leuningen 
passen bij het interieur en de vormen van uw liftcabine 
en kunnen aan de zij- en achterwanden worden beves-
tigd. Verlichte leuningen en plinten versterken eveneens 
de algehele sfeer van de liftcabine.

Verlichting
Met diverse verlichtingsopties geeft u uw lift de juiste 
sfeer - van warme spots tot indirecte sfeerverlichting. U 
kunt kiezen uit één van de verlichtingsoplossingen die 
horen bij onze interieurdesigns of voor een oplossing 
op maat.

Opties met ingebouwde verlichting:
– Leuningen
– Plinten
– Dorpels
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Een volmaakte uitrusting met  
bijpassende accessoires.
Tableaus en opties.

Linea 
Vetro 

Linea 
300
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Creëer de ideale look voor uw project.

Luxueuze woongebouwen
Met zijn verschillende interieuropties past de Schindler 
5500 zich naadloos aan het architectuurconcept 
van uw woongebouw aan. Verdere verbeteringen 
in energiebesparing en geluidsreductie maken de 
Schindler 5500 uw voorkeurslift.



15Schindler 5500

Kantoor- en bedrijfsgebouwen
De Schindler 5500 past perfect bij omgevingen met veel verkeer en 
kan eenvoudig in grotere groepen geïnstalleerd worden. 

Hij is ook beschikbaar met glazen liftcabines die de passagiers een 
panoramisch uitzicht bieden. Uitgerust met onze eigen PORT-techno-
logie wordt de Schindler 5500 een uiterst efficiënt mobiliteitssysteem 
voor uw kantoor- en bedrijfsgebouwen.
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Creëer de ideale look voor uw project.

Zorginstellingen
De Schindler 5500 is de perfecte oplossing voor zorginstellingen. De uitstekende ritkwaliteit en nauwkeurige nivellering staan 
garant voor een veilige en comfortabele rit voor patiënten. Met de standaard indirecte verlichting en het eenvoudig schoon te 
maken interieur voldoet de Schindler 5500 aan de belangrijkste vereisten voor een zorginstelling. Een prioriteitsbesturingsoptie is 
beschikbaar en de Schindler 5500 is klaar voor Schindler Direct. De monitoring- en diagnoseservice maakt het mogelijk de 
liftprestaties te registreren en past proactief de onderhoudsroutine aan om de beschikbaarheid veilig te stellen. 
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Servicetoepassingen in de detailhandel, hotels, kantoren en gezondheidszorg
Een servicelift moet robuust, betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De Schindler 5500 kan uitgerust worden met roestvaststalen 
stootranden en een vloer van geribd plaatstaal om tegen veel bestand te zijn. De nauwkeurige nivellering zorgt dat de 
servicekarren gemakkelijk de lift in- en uit rollen. Dankzij het flexibel gamma van liftcabinegroottes en het hefvermogen tot
2.500 kg is de Schindler 5500 perfect geschikt voor servicetoepassingen.
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Schindler 5500 MRL 
Ontwerpinformatie 

Opmerkingen:
– Onze uitrusting is bestand tegen temperaturen in een bereik van 5 tot 40 °C
– Om een geschikte temperatuur voor het servicepersoneel te bereiken, moet de schachttemperatuur binnen het bereik van 5 tot 35 °C gehouden worden
– De vochtigheid in de schacht mag niet meer bedragen dan 90 % van het maandelijks gemiddelde en 95 % van het dagelijks gemiddelde zonder condensatie
– Tabel van de afmetingen volgens EN 81. Gelieve contact op te nemen met ons plaatselijk verkoopkantoor voor andere landcodes en specifieke vereisten (bv. EN 81-72 brandweerlift)
– De schachtbreedte en -diepte zijn gebaseerd op de binnenwerkse maat +/- 25 mm horizontale toleranties over de totale schachthoogte (gelieve contact op te nemen met uw verkoopverantwoordelijke voor schachthoogtes > 80 m).
– Alle opgegeven informatie dient als algemene referentie en voor de planning. Gelieve contact op te nemen met ons plaatselijk verkoopkantoor voor specifieke constructiedetails

GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE ZKE
1 of 2

BK
mm

TK 
mm

HK
mm

Type BT 
mm

HT 
mm

 BS 
mm

 TS 
mm

 HSG
mm

HSK*
mm

630 8 1.0 45 15 1 1100 1400 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 1775 1445 HK+1275

1.6 80 30 1 1550 HK+1450

800 10 1.0 45 15 1 1350 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2025 1700 1445 HK+1275

1.6 80 30 1 1550 HK+1450

1000 13 1.0 45 15 1 1100 2100 2200-3000 T2 900 2000-2400 1650 2475 1175 HK+1275

1.6 80 30 1 1300 HK+1450

2.5 100 36 1 1700 2475 2050 HK+2050

3.0 150 50 1 2275 HK+2250

13 1.0 45 15 1 1600 1400 2200-3000 C2 900 2000-2400 2150 1700 1175 HK+1275

1.6 80 30 1 1300 HK+1450

2.5 100 36 1 2200 1725 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1275 17 1.0 45 15 1 1200 2300 2200-3000 T2 1100 2000-2400 1950 2700 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1500

2.5 100 36 1 2000 2700 2075 HK+2050

3.0 150 50 1 2300 HK+2250

17 1.0 45 15 1 1650 1700 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2425 2025 1175 HK+1300

1.6 80 30 1 1300 HK+1475

2.5 100 36 1 2450 2050 2200 HK+2050

3.0 150 50 1 2425 HK+2250

1600 21 1.0 45 15 1 1400 2400 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2200 2800 1200 HK+1300

1.6 80 30 1 1325 HK+1475

2.5 100 36 1 2225 2800 2185 HK+2050

3.0 150 50 1 2525 HK+2400

21 1.0 45 15 1 2100 1600 2200-3000 C2 1100 2000-2400 2675 1925 1200 HK+1325

1.6 80 30 1 1325 HK+1525

2.5 100 36 1 2700 1950 2250 HK+2050

3.0 150 50 1 2700 HK+2400

1800 24 1.0 45 15 1 2100 1800 2200-3000 C2 1200 2000-2400 2775 2125 1225 HK+1425

1.6 80 30 1 1350 HK+1625

2.5 100 36 1 2800 2150 2275 HK+2250

3.0 150 50 1 2725 HK+2500

2000 26 1.0 45 15 1 1500 2700 2200-3000 C4 1300 2000-2400 2300 3100 1250 HK+1450

1.6 80 30 1 1325 HK+1575

2.5 100 36 1 2225 HK+2150

2500 33 1.0 45 15 1 1800 2700 2200-3000 C4 1400 2000-2400 2525 3100 1300 HK+1500

1.6 80 30 1 1375 HK+1625

2.5 100 36 1 2550 3100 2300 HK+2250

GQ Hefvermogen
VKN Snelheid
HQ Max. Hefhoogte
ZE         Max. aantal stopplaatsen
ZKE       Aantal kooitoegangen
HEmin = HT + 450 mm, 

BK Cabinebreedte
TK Cabinediepte
HK Cabinehoogte

T2 Telescopische deur
C2/C4 Centraal openende
             telescopische deur
BT Deurbreedte
HT Deurhoogte

BS Schachtbreedte
TS Schachtdiepte
HSG Schachtputdiepte
HSK Netto uitloophoogte gemeten tussen
             afgewerkt vloerniveau hoogste stopplaats en
               onderzijde hijsmedium 

HK = HT + min. 100 mm
Bevloering (HKZ): de waarden HSG hierboven zijn gebaseerd op een maximale vloerdikte van 40 mm
Voor andere configuaties voor de waarden BK, TK, ZKE, BT of HT, gelieve contact op te nemen met uw Schindler adviseur.
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moeten alle geïnstalleerde 

liften voldoen aan EN 81-20.

Gelieve ons te contacteren 

voor verdere vragen.
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TK TS

BT

BK

BS

F.F.L.

F.F.L.

F.F.L.

H
Q

H
T

H
SG

H
T

H
K

H
SK

H
E m
in

BS

BK

BT

TSTK

Hoogte- en bovenaanzicht

TK TS

BT

BK

BS

Toegang aan één zijde
Centraal openende telescopische deur
4 delen  

Toegang aan één zijde
Centraal openende telescopische deur
2 delen  

Toegang aan één zijde 

Toegang aan één zijde 
Telescopische deur

Gelieve contact op te nemen met ons plaatselijk verkoopkantoor voor extra informatie zoals 
voorstellen, constructieplannen en prijzen.

F.F.L. = Finished Floor Level (afgewerkt vloerniveau)

* *

min 50 m
m

min 50 m
m

Gecertificeerde 
hijshaak of hijslus

max 20 mm

max 20 mm
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Schindler is een hoofdpartner van Solar Impulse, het vliegtuig zonder brandstof dat een reis rond 
de wereld maakte op enkel zonne-energie.

www.schindler.nl

Als visie en discipline worden verenigd.
Schindler is partner van Solar Impulse.

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4 
NL-2521 BN Den Haag

Postbus 28501
NL-2502 KM  Den Haag 

Tel. +31 (0)70 384 37 00 
Fax +31 (0)70 380 30 32 

info@nl.schindler.com

Vind meer informatie over de
producten van Schindler.

Scan gewoon de code met uw gsm met behulp
van de gratis QR codescannersoftware. 
Deze is vooraf geïnstalleerd op uw telefoon of
kan gratis gedownload worden.

Deze publicatie is alleen bedoeld ter algemene informatie. We 
behouden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en 
de specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in 
deze publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete 
garantie of voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een 
specifiek doel, de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een product 
of mag worden geïnterpreteerd als een bepaling of voorwaarde van 
een koopovereenkomst voor de producten of diensten die in deze 
publicatie vervat zijn. Verschillen tussen gedrukte en werkelijke kleuren 
zijn mogelijk.

Bondgenotenlaan 138 
3000 Leuven
Tel.:+32 16 89 13 89
www.bringme.com




