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Schindler 1000
Funcional, confi ável e compacto.

O Schindler 1000 faz parte da nova linha de 
produtos de plataforma modular da Schindler.

Com o Schindler 1000, tudo é muito fácil: 
escolher, planejar, manter e usar. Além de ser 
seguro, elegante e robusto. Projetado para 
edifícios de pequeno porte, oferece conforto, 
tranquilidade, efi ciência e estilo.

Dados principais

Custo-benefício
Precisão suíça, desenvolvido para 
agregar valor.

Preparados para o futuro
Elevadores desenvolvidos para integrar 
tecnologias da nova geração.

Simplesmente elegante
Uma seleção atraente e de fácil 
combinação de acabamentos e 
acessórios ideal para o seu edifício.

Design compacto
Espaço mínimo para maximizar 
sua aplicação.

Capacidade 400 a 675 kg - 5 a 9 pessoas

Percurso Até 34 m

Paradas Até 12 paradas

Velocidade 0,75 a 1,0 m/s

Sistema de 
acionamento

Tecnologia ecológica de acionamento 
regenerativo, sem casa de máquinas e 
acionado por variação de frequência e 
voltagem

Elevadores em grupo Até 2 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Design Uma linha moderna e elegante com design 
internacional traz novos acabamentos para 
painéis e acessórios
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Custo-benefício
Precisão suíça, desenvolvido para 
agregar valor.

Ambientalmente correto
Melhorar a eficiência energética é essencial para reduzir o impacto 
ambiental dos elevadores e dos edifícios nos quais estão instalados. 
Recursos ecológicos como acionamento regenerativo, iluminação em LED e 
modo standby quando o elevador não está em uso são itens de série do 
Schindler 1000, o que fez com que esse modelo recebesse a classificação de 
eficiência energética mais alta (classe A) segundo a norma ISO 25745-2*.

O Schindler 1000 faz parte da nova família de 
produtos de plataforma modular da Schindler, que 
possibilita o compartilhamento de componentes 
globais de alto desempenho para uma operação 
eficiente, durável e consistente.

Operação suave
O Schindler 1000 utiliza um sistema de acionamento sem engrenagens 
com elementos de tração e suspensão (STM) para garantir uma 
operação eficiente e alta disponibilidade, proporcionando aos 
passageiros viagens confortáveis e silenciosas.

Tecnologia inovadora de acionamento
A tecnologia de acionamento regenerativo é um item de série em nossa 
nova família de produtos modulares, incluindo o Schindler 1000. Isso 
reduz ainda mais o consumo de energia de deslocamento em 
comparação com qualquer outra tecnologia convencional.

Qualidade e simplicidade
Utilizando os mesmos componentes em uma plataforma global e 
soluções pré-especificadas, a linha Schindler 1000 garante um 
desempenho confiável com padrão de qualidade superior. Isso traz 
benefícios ao longo de todo o ciclo de vida do elevador: fácil 
manutenção e alta disponibilidade.

*Esta classificação se refere a uma configuração específica. O padrão de utilização, a carga, os opcionais 
incorporados e as condições de operação do edifício poderão influenciar a sua classificação final.

Schindler 1000 Custo-benefício4



Preparados para o futuro
Elevadores desenvolvidos para integrar 
tecnologias da nova geração.

Aproveite nossos novos recursos desde a criação do projeto 
de seu edifício até o momento de experimentar as soluções 
e inovações mais recentes durante todo o ciclo de vida do 
produto. Nossos elevadores são projetados para usar 
tecnologias de ponta do planejamento à operação.

Plan & Design online 
Com a ferramenta de planejamento e design da Schindler, você pode 
preparar as especifi cações dos elevadores na fase inicial do projeto, 
além de explorar todas as combinações de design disponíveis. A solução 
pode ser integrada aos padrões de Modelagem da Informação da 
Construção (BIM) e, com a Project Cloud, é possível compartilhar 
facilmente seus projetos conosco.

Inovações na instalação
Aproveite nossa tecnologia inovadora de instalação desenvolvida para 
garantir segurança, efi ciência e alta qualidade: a metodologia de 
instalação INEX (Installation Excellence) aumenta a efi ciência do processo 
e a segurança das equipes durante a execução da obra. 

Viagens mais tranquilas
O Schindler Ahead TeleAlarm é uma solução digital que garante uma 
comunicação direta dos passageiros com o Contact Center da Atlas Schindler 
para que nossos especialistas direcionem rapidamente o chamado para o 
técnico com prioridade imediata de atendimento. Além de proporcionar 
economia e praticidade na instalação para o construtor.

Operação inteligente
Os novos elevadores são totalmente compatíveis com o Schindler Ahead,
nosso portfólio de serviços IoT (Internet das Coisas). Os elevadores 
conectados contam com recursos de monitoramento à distância e análise 
para oferecer um serviço sob medida e novas opções de comunicação.

Informações em tempo real são transmitidas pelo sistema Ahead
ActionBoard, registrando dados operacionais de performance e 
informações gerenciais de forma clara e ágil aos administradores do edifício.

Saiba mais sobre o
Schindler Ahead
www.schindler-ahead.com/br

Projete seu elevador em minutos com 
a ferramenta de planejamento e design 
da Schindler

Posicionado próximo à botoeira da cabina, o Schindler Ahead 
MediaScreen mantém os passageiros informados

As especifi cações e soluções criadas pelo Schindler 
Plan & Design podem ser integradas a padrões de 
Modelagem de Informação da Construção (BIM)

Informações em tempo real por meio do 
Ahead ActionBoard
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Navona
Painéis em Aço inoxidável Lucerne Brushed

Navona
Pintura em Esmalte Sintético Geneva Grey

Simplesmente elegante
Nossa linha de design de interiores Navona apresenta opções de acabamento 
pré-selecionadas, reduzindo o tempo e o custo do projeto e valorizando seu 
design contemporâneo.

Projete seu elevador 
em minutos

Explore as combinações disponíveis em nossa 
ferramenta de confi guração online fácil de usar:
http://digitalplan.schindler.com

Navona
Bem-estar e funcionalidade.
Combine conforto e durabilidade com a linha Navona. 
Painéis com cores suaves revestidos com esmalte sintético 
ou em aço inoxidável, acessórios duráveis e duas opções 
de pisos fazem deste elevador uma excelente escolha 
para edifícios residenciais e comerciais de pequeno porte.

Navona

Iluminação: Spots
Teto: Pintura em esmalte sintético Geneva Grey
Painéis: Aço inoxidável Lucerne Brushed
Botoeira de cabina: Linea 100
Rodapé: Alumínio anodizado
Piso: Borracha preta
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As botoeiras e sinalizações são projetadas 
ergonomicamente para tornar a experiência 
do passageiro intuitiva e agradável. A linha 
Linea 100 incorpora controles de múltiplos 
processadores de baixo consumo de energia 
com design elegante em vidro temperado.

Botoeiras de cabina e sinalizações
de pavimento
Linea 100

01 Botoeira de cabina de meia altura (Painel)

02 Indicadores horizontais de posição e 
direção da cabina no pavimento 

03 Botoeiras de pavimento

Botão de chamada de emergência

Luz de emergência

02

01

03

290 mm

65
 m

m
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Esmalte Sintético
Geneva Grey

Aço Inoxidável
Lucerne Brushed

Espelhos e corrimãos
Conforto e segurança.

Os corrimãos são projetados para combinar com o design e 
materiais de acabamento das cabinas. Podem ser instalados 
nos painéis laterais e de fundo. Disponíveis em modelo 
tubular, são ergonômicos e em conformidade com as normas 
de acessibilidade.
Instalados no painel de fundo, os espelhos ampliam a sensação 
de espaço, profundidade e conforto de viagem nos elevadores.

Largura 500 mmLargura total Largura 900 mm

Espelho de meia altura

Corrimão reto com fi nalização em curva apenas ao lado da botoeira. 
Aço inoxidável Lucerne Brushed

Corrimão reto
Aço inoxidável Montreux Mirror

Meia altura Meia altura centralizado

Espelhos

Os corrimãos podem ser instalados 
em diferentes combinações em 
painéis laterais e de fundo.

Corrimãos

Portas de pavimento 
Perfeita integração com o hall de entrada.

Harmonizar o design do elevador com o hall de entrada 
proporciona maior valorização do edifício. Em cores 
neutras e suaves ou em aço inoxidável escovado, é 
possível aproveitar ao máximo o potencial de design de 
cada empreendimento.
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Painel de comando 
O painel de comando foi projetado 
para ser instalado diretamente no 
batente da porta do último pavimento. 
Essa solução simplifi ca a montagem 
do elevador, possibilita fácil acesso e 
economia de espaço.

Espaço 
extra

 disponível 

Design compacto
Espaço mínimo para maximizar sua aplicação. 

O Schindler 1000 é equipado com sistemas de tração MRL (sem 
casa de máquinas) e acionamentos de porta compactos, 
presentes em toda a nova plataforma de produtos modulares 
para otimizar o uso da caixa de corrida, além de reduzir os 
custos de construção e oferecer mais espaço aos passageiros.

Projeto sem casa de máquinas
Todos os componentes principais são instalados 
na caixa de corrida, o que gera economia nos 
custos de construção e mais espaço para os 
projetos arquitetônicos.
O Schindler 1000 permite a instalação de uma 
cabina maior no espaço padrão da caixa de 
corrida, com exigências reduzidas de espaço livre 
na última parada e de profundidade do poço.

Motor e polia de tração em 
tamanhos reduzidos 
Os elementos de tração (STM) economizam 
energia e espaço na caixa com a utilização 
de motor e polia de tração em tamanhos 
reduzidos. Além disso, não requerem a 
utilização de óleos e lubrifi cantes. 

Espaço reduzido na última parada 
Torna a instalação mais fl exível.

01

02
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01
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We Elevate

Esta publicação é apenas para fi ns informativos gerais. Reservamo-nos o direito de alterar os serviços, o design e as 
especifi cações dos produtos a qualquer momento. Nenhuma declaração contida nesta publicação deve ser 
interpretada como garantia ou condição, expressa ou implícita, em relação a qualquer serviço ou produto, suas 
especifi cações, sua adequação a qualquer fi nalidade específi ca, comercialização ou qualidade, nem ser interpretada 
como termo ou condição de qualquer serviço ou contrato de compra para os produtos ou os serviços contidos nesta 
publicação. Podem existir pequenas diferenças entre as cores impressas e as reais.

Uma parceria profi ssional e de confi ança.
Serviços que atendem às suas necessidades.

Entre em contato conosco:
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Avenida do Estado, 6116
Cambuci - São Paulo/SP - 01516-900
SAC 0800 055 1918 
www.schindler.com.br
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Conte com a nossa parceria para encontrar a melhor solução em mobilidade para 
suas instalações. Desde o projeto até o serviço de manutenção, os nossos profi ssionais 
estarão presentes durante o ciclo de vida do seu empreendimento.

Como parceiros, nós orientamos para que você obtenha:
- Soluções personalizadas em mobilidade ideais para as suas necessidades.
- Soluções inteligentes para os equipamentos, passageiros e para você.
- Equipe de técnicos especializados à disposição em mais de 150 Postos de Atendimento.




