
Schindler 3000 Plus 
Estilo, funcionalidade e flexibilidade.

We Elevate



Soluções de modernização Schindler
Mantendo as pessoas em movimento.

Com nossa experiência de renome mundial, fornecemos as 
melhores soluções de modernização para elevadores. Nossa 
engenharia de precisão suíça e nossos sistemas de qualidade 
comprovada oferecem confiabilidade, segurança, desempenho e 
estilo ao seu elevador, agregando valor ao seu edifício.

Aproveite as tecnologias mais modernas
Além de apresentar uma operação visivelmente mais suave e silenciosa, nossos 
elevadores oferecem aos passageiros uma experiência única através de recursos 
de mobilidade digitalmente otimizados. Assim, moradores e visitantes podem 
desfrutar de conforto, conveniência e conectividade. Aproveite um sistema de 
mobilidade perfeito e não tenha reclamações.
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Maior segurança e conformidade 
com as normas

A segurança é prioridade na Schindler. Nossa nova 
linha de produtos de plataforma modular garante 
maior segurança para clientes, visitantes, moradores 
e passageiros. Nossos sistemas de elevadores 
atendem às mais recentes exigências de segurança 
em conformidade com as Normas brasileiras 
NBR 15.597:2008, NBR 16.858:2020 e à Norma 
Mercosul NBR NM 313:2007, neste caso, sempre 
que as instalações existentes no edifício permitam 
cobrir todos os requisitos de acessibilidade.

Menor tempo de inatividade  
e interrupção

Nossa competência e experiência global permitem otimizar o 
processo de instalação, na substituição do seu elevador, com 
poucas adaptações prediais, estabelecendo novos padrões no 
setor. Na verdade, a instalação de nossos elevadores para 
modernização requer até 40% menos tempo do que uma 
substituição convencional. Isso significa que os moradores 
sentem menos o período de inatividade do serviço, podendo 
desfrutar de um processo profissional e sem incômodos, desde 
o pedido até a entrega.
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O Schindler 3000 Plus foi desenvolvido para ter 
flexibilidade e se adequar perfeitamente ao  
seu edifício, agregando valor e funcionalidade, 
além de vida nova para o condomínio com uma 
gama completa de estilos, cores e opções.

O Schindler 3000 Plus faz parte da nova linha 
de produtos de plataforma modular Schindler. 
Adequado para todos os tipos de edifícios 
residenciais e comerciais, de pequeno e médio 
portes e tráfego atende tanto às exigências mais 
básicas quanto às mais sofisticadas em todo  
o mundo. 

Schindler 3000 Plus
Estilo, funcionalidade e flexibilidade.

Dados principais

Capacidade 400 a 1350kg - 5 a 18 pessoas 

Velocidade / Percurso  
/ Paradas

Conforme tabelas de aplicação

Sistema de  
acionamento

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

Elevadores  
em grupo

Até 6 elevadores

Entradas na cabina Uma ou duas

Design Três linhas de design de interior, painéis  
em cores vibrantes e ampla variedade  
de acessórios 
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Projetados para o conforto
Desenvolvidos dentro de padrões suíços de 
precisão para operar de forma 24/7, com 
conforto e suavidade.

Schindler PORT
Uma solução integrada de gerenciamento 
de segurança e de acesso para aumentar a 
efi ciência e o conforto.

Flexibilidade arquitetônica
A mais ampla variedade de aplicações, 
com fl exibilidade máxima em relação às 
dimensões da cabina e da caixa de corrida.

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

Várias opções de design
Use nossas três linhas de design para 
harmonizar com o interior do seu edifício 
ou escolha seu próprio estilo.



Projetados para o conforto – feitos para durar
Desenvolvidos dentro de padrões suíços  
de precisão.

Tecnologia inovadora de acionamento
O Schindler 3000 Plus é equipado de série com a tecnologia inovadora 
de acionamento regenerativo. O sistema é projetado para reduzir ainda 
mais a energia consumida em seu deslocamento quando comparado a 
qualquer outra tecnologia convencional disponível.

Excelente desempenho ecológico 
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 estiver em uso, são itens de 
série em todos os elevadores Schindler 3000 Plus. Isso possibilitou que 
nosso modelo recebesse a classificação de eficiência energética mais alta 
(classe A) segundo a norma ISO 25745-2.*

Uma combinação de componentes pré-desenvolvidos e 
flexibilidade garantem a melhor adequação para os edifícios  
e proporciona uma operação suave, silenciosa e econômica. 
As tecnologias mais modernas oferecem excelente eficiência 
energética e menor impacto ambiental.

Desenvolvido para ser a opção ideal
O Schindler 3000 Plus foi desenvolvido para edifícios. As dimensões flexíveis 
da cabina são otimizadas para se adequarem à caixa de corrida já existente. 
Além disso, a variedade de tipos de portas e o posicionamento com precisão 
milimétrica reduzem a necessidade de grandes obras nos pavimentos. 
A variedade de dimensões de poço e de espaço livre superior garante 
facilidade de adaptação e rapidez de instalação. 

As tecnologias mais recentes para maior 
conforto
Os sistemas de acionamento por frequência variável oferecem um controle 
de alimentação de energia perfeito para os elementos de tração e os 
acionamentos das portas, prolongando a vida útil dos componentes e 
aumentando a eficiência energética. Os elementos de tração (STM) da 
Schindler são leves e duráveis, permitindo o uso de máquinas de tração que 
reduzem o consumo de energia e os níveis de ruído e de vibração na cabina.

*A classificação sempre se refere a uma configuração específica do cliente. Padrão de uso, 
capacidade de carga, opções específicas do cliente e condições locais influenciam a 
classificação final.
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Flexibilidade arquitetônica
Menos espaço, mais capacidade.

Projeto sem casa de máquinas 
Todos os equipamentos principais de acionamento, tração e 
controle são instalados na caixa de corrida, o que libera o espaço 
da sala de máquinas para outros usos e facilita a extensão do 
acesso do elevador ao último andar graças à exigência reduzida de 
espaço livre superior.

Painel de Comando integrado na porta de pavimento
Para simplifi car a instalação e o acesso para manutenção, o painel 
de comando do Schindler 3000 Plus é integrado ao batente da 
porta de pavimento. Como opção, o  painel de comando pode ser 
instalado em outros andares, bem como em um local próximo à 
caixa de corrida ou na antiga casa de máquinas.

Espaço livre superior reduzido
O sistema foi projetado para exigir espaço livre superior mínimo e 
se adequar à caixa de corrida existente.

Profundidade do poço reduzida
Exigência mínima de profundidade do poço para se adequar 
ao existente.

Sistema modular com cabinas e portas dimensionáveis
Podemos ajustar a largura e a profundidade da cabina para você 
em incrementos de 10 mm. As cabinas dos elevadores Schindler 
3000 Plus estão disponíveis com largura de 1.000 a 1.400mm 
profundidade de 1.100 a 2.200 mm e altura de até 2.500 mm 
em intervalos de 100 mm. As portas podem ser posicionadas com 
precisão milimétrica.

O Schindler 3000 Plus oferece excelente flexibilidade arquitetônica 
em relação às dimensões de cabinas, portas e caixas de corrida. 
Menos espaço ocupado pelos componentes significa mais espaço 
e conforto para os passageiros.

Largura da Largura da 
cabina de cabina de 

1.000 a 1.000 a 
1.400mm1.400mm

Profundidade Profundidade 
da cabina da cabina 
de 1.100 a de 1.100 a 
2.200mm2.200mm

PosicionamentoPosicionamento
das portas adas portas a
cada 1 mmcada 1 mm

Altura da Altura da 
cabina de até cabina de até 

2.500 mm2.500 mm

Espaço 
extra 

disponível

Motor e polia de tração menores
Com motor e polia menores, os elementos de tração e suspensão 
(STM) economizam energia e espaço da caixa de corrida.

Schindler 3000 Plus8 Flexibilidade arquitetônica 



Dimensões de porta fl exíveis
Adaptável a qualquer espaço. 

Tipos e dimensões das portas
A largura da porta pode ser ajustada em incrementos de 50 mm de 
800 a 1.400 mm. A altura da porta varia de 2.000 a 2.200 mm em 
incrementos de 100 mm, com opção de portas telescópicas (T2) ou 
com abertura central (C2, C4) para abertura única ou dupla. Para casos 
específi cos, uma porta de painel C4 simétrica ou assimétrica também 
está disponível.

Evitar alterações nas paredes e nos pisos de pavimentos é muito 
importante ao substituir um elevador. O Schindler 3000 Plus 
oferece uma grande variedade de tipos de portas e layouts para 
se adequar perfeitamente ao espaço existente, eliminando a 
necessidade de modificações e facilitando a instalação.

Até 2.200 mm 
em degraus de 
100 mm

C4

T2 C2

C4 assimétrica

800 mm a 
1.400 mm
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Preparados para o futuro
Elevadores desenvolvidos para integrar
tecnologias da nova geração.

Nossos elevadores são projetados para usar tecnologias 
de ponta do planejamento à operação. Aproveite nossas 
ferramentas e soluções inovadoras, que oferecem maior 
confiabilidade, tempo de atividade e segurança dos 
equipamentos. Uma experiência totalmente nova e 
superior para os passageiros. 

Soluções digitais adaptadas às suas necessidades
Todos os nossos novos elevadores são compatíveis com o Schindler Ahead, 
nosso portfólio de recursos digitais para elevadores inteligentes. Projetado 
conforme os princípios de IoT (Internet das Coisas) e de aprendizado da 
máquina, ele analisa dados armazenados na nuvem para fornecer informações 
relevantes dos equipamentos conectados além de oferecer mais conveniência e 
maior disponibilidade de atividade.

Inovação na instalação 
O novo método de instalação da Schindler, INEX (Installation Excellence), 
além de reduzir a preparação e os recursos da construção para nossos 
clientes, também aumenta a segurança e a eficiência na obra. 

Experiência do usuário
Informar, envolver, divertir. Exibir conteúdo multimídia envolvente para 
os passageiros e gerar novos fluxos de receita por meio da publicidade. 
Transforme o seu elevador em um centro de informação e 
entretenimento com Ahead MediaScreen e DoorShow.

Operação inteligente
Com o Schindler Ahead, 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.
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Com informações valiosas nas pontas dos dedos, medidas 
preventivas e preditivas podem ser tomadas mais rapidamente

Informações em tempo real com o Ahead ActionBoard

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

SmartMirror: nova experiência multimídia no elevador que muda a 
forma como os passageiros aproveitam seus deslocamentos 

O Schindler Ahead DoorShow é nossa nova solução de 
anúncios e informações para as portas dos elevadores
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Nota: Especificações, opções e cores sujeitas a alterações. Todas as 
opções e cabinas aqui exibidas são meramente ilustrativas. As cores e 
os materiais das amostras podem ser diferentes do original.

Múltiplas possibilidades 
Linhas de design de interiores planejadas.

Navona
Funcional e durável

Times Square
Moderna e versátil

Navona 
Funcional e durável
Combine leveza e conforto na cabina do elevador com 
esta linha de design. Cores suaves em esmalte sintético e 
acessórios duráveis e funcionais tornam a linha Navona 
uma excelente escolha para edifícios residenciais. Com 
opção adicional de painéis laterais e de fundo em aço 
inoxidável.

Park Avenue 
Sofisticada e elegante
Um toque de classe. Painéis de vidro serigrafado ou 
laminados no padrão madeira oferecem um visual 
requintado e moderno. Transmita uma sensação de luxo 
com a coleção de vidros em cores vibrantes ou sóbrias e 
ao escolher acabamento em aço inoxidável. A iluminação 
completa a elegância da linha Park Avenue.

Times Square 
Moderna e versátil
Um visual moderno. Escolha entre cores quentes ou 
frias ou combine as opções para aumentar o contraste 
e transmitir uma sensação de profundidade. A linha 
Times Square apresenta características exclusivas para 
edifícios públicos, comerciais ou residenciais.
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Design personalizado
Projete seu próprio interior

Park Avenue
Sofisticada e elegante

Liberdade de design
Crie o visual de sua preferência. 

Escolha um design de elevador que harmonize com o 
interior do seu edifício. Com as três linhas de design 
do Schindler 3000 Plus, combine sua escolha com a 
variedade de botoeiras, corrimãos, luminárias, 
espelhos e demais acessórios.

Para designs personalizados, escolha e aplique 
seu próprio revestimento e os acabamentos de 
sua preferência.
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Botoeiras de cabina e sinalizações de pavimento
Alternativas com seu estilo.

290 mm

65
 m

m

16
0 

m
m
03

04

02

01

05

01 Botoeira de cabina de piso a teto (Totem)

02 Botoeira de cabina de meia altura (Painel)

03 Indicadores horizontais de posição e direção da 
cabina no pavimento 

04 Botoeiras de pavimento

05 Botoeira de cabina horizontal para auxílio a pessoas 
com mobilidade reduzida (Sob consulta)

65 mm

Linea 100
As botoeiras e sinalizações são projetadas ergonomicamente para tornar a 
experiência do passageiro intuitiva e agradável. A botoeira Linea 100 
incorpora controles de múltiplos processadores de baixo consumo de 
energia e design elegante em vidro temperado. As teclas micromovimento 
são claras, com moldura em vermelho quando acionadas.
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Linea 300
Uma interface sofi sticada intuitiva e efi ciente para personalizar a cabina do elevador. O 
display pode ser em vidro preto e teclas de chamada em aço inoxidável preto, trazendo ainda 
mais elegância ao projeto, ou com painel e teclas em aço inoxidável escovado.
A Linea 300 conta com sinalização multiponto em LED vermelho de alta defi nição e 
resistentes teclas microcurso permanentemente iluminadas em branco, que se tornam 
vermelhas com o registro da chamada.

290 mm

65
 m

m

01 Botoeira de cabina de piso a teto (Totem)

02 Indicadores horizontais de posição e direção da cabina no pavimento 

03 Botoeiras de pavimento

04 Botoeiras duplex de pavimento para elevadores lado a lado - opcional

05 Compartimento de interruptores de chave da botoeira de cabina - 
opcional01

0504

03

02

130 mm
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0 

m
m
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0 

m
m

65 mm65 mm
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Espelhos
Seu elevador ainda mais atraente.

Painel lateral

De piso a teto no 
último painel à 
esquerda e à 
direita 
Largura 500 mm

De piso a teto 
centralizado 
Largura 500 mm

Park Avenue
Laminado em madeira 
Espelho de piso a teto centralizado

Painel de fundo

Os espelhos aumentam a sensação de espaço, 
profundidade e conforto de viagem nos elevadores. 
Podem ser instalados de piso a teto ou a meia altura 
no painel lateral ou de fundo da cabina.

Largura 500 mm

Largura 900 mm

Largura total

Largura 900 mm

Largura 500 mm

Meia altura

Meia altura centralizado

Piso a teto centralizado

No último painel à 
esquerda e à direita
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Portas de pavimento
Para uma entrada com estilo.

Harmonizar o design do elevador com o hall de
entrada proporciona maior valorização do edifício.
Oferecemos as opções em pintura em esmalte 
sintético e em aço inoxidável para portas e batentes 
que integram os elevadores ao empreendimento.

Esmalte Sintético
Geneva Grey

Esmalte Sintético
Viena White

Aço Inoxidável
Lucerne Brushed

Botoeiras e sinalizações de pavimento

Escolha a disposição ideal das botoeiras e das sinalizações de pavimento para instalações 
únicas ou com elevadores lado a lado, em montagens na parede ou no batente.
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Corrimãos
Várias opções de instalação e acabamento.

Os corrimãos de aço inoxidável são projetados para 
combinar com o interior, as formas e as texturas das 
cabinas. Podem ser instalados nos painéis laterais e de 
fundo. Disponíveis nos formatos reto ou reto com 
extremidades curvas de acordo com as diretrizes de 
ergonomia e acessibilidade.

.

Os corrimãos transmitem sensação de segurança. Podem ser 
montados em diferentes combinações nos painéis laterais e de fundo, 
com apenas uma peça nos painéis laterais ou de fundo, duas peças 
nos painéis laterais ou em todos os painéis. 

Escolha o formato de 
corrimão de sua preferência:

Reto ou reto com 
extremidades curvas. 

01 Aço inoxidável Montreux Mirror

02 Aço inoxidável Lucerne Brushed

Personalize seus corrimãos 

01 02

Corrimão Reto 
Aço inoxidável Montreux Mirror 

Corrimão Reto com fi nalização em curva
Aço inoxidável Lucerne Brushed
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Frisos ou Bate-macas 
Proteção para o interior da cabina.

Projetados para proteger os painéis da cabina do 
elevador, os frisos ou bate-macas estão disponíveis em 
diversas alturas em aço inoxidável escovado, 
proporcionando grande resistência e durabilidade em 
aplicações com tráfego intenso como aeroportos, 
centros comerciais, supermercados e hospitais.

.

Times Square 
Painéis em aço inoxidável Lucerne Brushed
Frisos ou bate-macas em aço inoxidável Lucerne Brushed 

Aço inoxidável  
Lucerne Brushed
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Sua parceira profi ssional e de confi ança
Serviços para atender às suas necessidades específi cas.

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 ideal para as suas necessidades. 
- Soluções inteligentes para os seus equipamentos, passageiros e para você. 
- Uma equipe de técnicos especializados em mais de 150 postos de atendimento.

Entre em contato conosco: 
Elevadores Atlas Schindler Ltda. 
Avenida do Estado, 6116 
Cambuci – São Paulo/SP - 01516-900 
SAC 0800 055 1918

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.
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