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We Elevate… Public transport 

Wij bieden de middelen om mensen 
te verplaatsen binnen openbaar 
vervoer hubs wereldwijd - inclusief 
luchthavens, metro- en treinstations 
en meer. Met meer dan 140 jaar 
ervaring weten we hoe we onze 
liften, roltrappen en rolpaden voor 
openbaar vervoer moeten 
ontwerpen en nauwkeurig moeten 
engineeren om aan alle specifieke 
behoeften te voldoen.
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Persoonlijk comfort toegevoegd 
aan openbaar vervoer

Mobiliteitsbeheer. Mensen moeten van punt A naar 
punt B komen op drukke OV-locaties. Dit moet een-
voudig zijn - met weinig lijnen en korte wachttijden. 
Eenvoudig betekent voor ons ook betrouwbare liften, 
roltrappen en rolpaden die optimaal zijn gelegen. De 
capaciteit moet voldoende zijn om het aanbod aan te 
kunnen en eenvoudig bedienbaar voor gehandicapten 
en passagiers in een volle cabine.

Snelle respons. Met ons als partner zorgt u ervoor dat 
openbare ruimtes altijd mobiel blijven. Onze producten 
zijn bijzonder duurzaam en betrouwbaar en kunnen 
worden aangesloten op uw gebouwbeheersystemen. 
We weten hoe onze roltrappen en liften worden 
gebruikt. We hebben precies de juiste moderniserings-
oplossing en het juiste servicepakket om ze op de lange 
termijn draaiend te houden, inclusief snelle respons en 
levering van reserveonderdelen.

Perfecte layout. Wij ondersteunen u bij het vinden 
van de juiste mobiliteitsoplossing voor uw openbaar 
vervoer, luchthaven of treinstation. In de cabines van 
onze grote liften kunt u het bedieningspaneel bijna 
overal plaatsen waar u maar wilt. U kunt zelfs meerdere 
bedieningspanelen hebben. Wij bieden sleutelloze 
opties voor uw schoonmaakploeg. Met ons toegangs-
controlesysteem kunt u de logistiek op de achtergrond 
efficiënt blijven uitvoeren. Zodra de perfecte layout is 
bepaald, helpen wij u met een snelle installatie.

Duurzaam efficiënt. Onze energiezuinige producten 
met regeneratieve aandrijvingen voeden teruggewon-
nen energie terug in het elektriciteitsnet van uw 
gebouw om andere liften of gebouwsystemen van 
energie te voorzien. Ook onze roltrappen hebben 
eco-oplossingen die bovendien de bedrijfskosten 
verlagen.

Capaciteitsbepaling. We ondersteunen u met behulp 
van verkeerssimulaties en -berekeningen. 

Efficiënt in bedrijf. Regeneratieve aandrijving en LED 
technologie voor een laag energieverbruik. 

Betrouwbaarheid & service. 24/7 service 
beschikbaarheid en snelle onderdelenlevering, plus  
remote monitoring om verstoringen vóór te zijn. Een 
dicht servicenetwerk van getrainde en gecertificeerde 
servicemonteurs in meer dan 1000 filialen, wereldwijd.    

Beveiliging. Opties voor toegangs- en 
bestemmingscontrole voor gebieden die niet voor 
reizigers toegankelijk zijn.

Publieke informatie. Infotainment systemen in de 
cabine voor het tonen van reizigersinformatie. 

Maatwerk producten. Liften en roltrappen ontwik-
keld voor duurzaamheid en hoog-intensief verkeer, uit 
te breiden met diverse besturingsopties. 

Variabele selectie. Personen-, goederen- en service-
liften voor alle toepassingen in publieke en niet-publieke 
ruimtes. 

Indoor en outdoor. Liften en roltrappen voor toepass-
ingen binnen en buiten, met extra robuust uitgevoerde 
deuren. 

Zorgeloze modernisering. Van complete vervangin-
gen met minimale bouwkundige aanpassingen tot 
gefaseerde maatwerk moderniseringen; wij verzekeren 
maximale vervoerscapaciteit en minimale overlast 
tijdens moderniseringswerkzaamheden.

Met onze mobiliteitsoplossingen draait uw 
transport als een Zwitsers horloge. Onze 
precisietechniek helpt miljoenen mensen om 
daar snel, betrouwbaar en veilig te komen.

Liften EN 81-72 Brandweerliften

EN 81-71 Vandaalbestendige liften

EN 81-70 Liften toegankelijk voor personen met een handicap

EN 81-20/50 Veiligheidsregels voor vervaardiging en installatie

Normen

4 Liften en optiepakketten Transport



Beijing Daxing International Airport
Beijing,China
Aantal liften: 172
Speciale liften: 3000kg MRL panorama 
Aantal roltrappen en -paden: 62
Ontwikkelaar:  aerbin transport Co.Group



Producten en optiepakketten 
Op maat voor de OV-sector

Schindler Modernisering

Wilt u de mobiliteit in uw gebouw optimaliseren?  
Wij bieden u flexibele, moderne oplossingen om uw 
bestaande lift te vervangen of moderniseren. 
– Schindler 2600 Plus
– Schindler 5000 Plus 
– Gefaseerde modernisering

Onze voorgestelde pakketten

Schindler Easy Access Pakket
Mobiliteit zonder barrières

Schindler 2600
Onze goederenlift voor ieder 
transport
Schindler 2600 past zich aan uw behoeften aan, van 
grootte tot uitrusting. Robuuste technologie, hoog-
waardige materialen en praktische beschermingsfunc-
ties maken de lift tot een duurzaam en waardevol bezit.

Hefvermogen 1000 - 4000 kg

Hefhoogte Max. 65 m

Stopplaatsen Max. 21

Hefsnelheid 0,8 - 1,6 m/s

Deurbreedte 800 - 2500 mm

Deurhoogte 2000 - 2500 mm

Aandrijving Frequentiegeregelde, gearless machine

Groepsbesturing Tot en met 4 liften. Uit te breiden met PORT 
Technologie

Schindler 5000
Indrukwekkend, krachtig en 
effectief
Schindler 5000 is de modulaire personenlift die het op 
maat configureren naar een nieuw niveau brengt –  
prestaties, flexibiliteit en design worden op een unieke 
manier gecombineerd, waardoor Schindler 5000 
voldoet aan de strengste gebouweisen. 

Hefvermogen 630 - 1350 kg

Hefhoogte Max. 80 m

Stopplaatsen Max. 40

Hefsnelheid 1,0 - 2,5 m/s

Deurbreedte 800 - 1400 mm

Deurhoogte 2000 - 2400 mm

Aandrijving Machinekamerloos, duurzame regeneratieve 
aandrijftechnologie, frequentiegeregeld

Groepsbesturing Tot en met 8 liften. Uit te breiden met PORT 
Technologie
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Schindler 5000 Schindler 5000

Schindler 5000 Schindler 2600
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Uw professionele en betrouwbare partner
Services die uw specifieke behoeften beantwoorden
We werken met u samen om de beste mobiliteitsoplossing voor uw situatie te vinden. Van ontwerp tot 
installatie en service, onze professionals staan voor u klaar gedurende de hele levenscyclus van uw gebouw.

Als uw partner stellen we vast wat u nodig heeft en zorgen we ervoor dat u het krijgt:
- Wij maken een mobiliteitsoplossing op maat voor uw behoeften. Of het nu gaat om duurzaamheid of
  energie-efficiëntie uw prioriteit is, we kunnen een mobiliteitsoplossing op uw behoeften afstemmen.
- Wij bieden slimme oplossingen voor uw installatie, uw passagiers en uzelf.
- Ervaren, persoonlijk en altijd bereikbaar.
- We bieden een dicht netwerk van servicepunten en gecertificeerde technici
  in meer dan 1000 vestigingen wereldwijd.

We Elevate

Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de 
diensten, het productontwerp en de specificaties te allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie 
kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot een dienst of 
product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden 
geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige service- of koopovereenkomst voor de producten of services in deze 
publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren.

Meer informatie over 
Schindler?

Scan simpelweg de QR 
code met uw smartphone.

Schindler Liften BV
Verheeskade 4
2521 BN  Den Haag
T: 070 - 3843 700
E: info.nl@schindler.com
www.schindler.nl
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