Máquina de Tração FMB 130.
Elevadores mais eficientes, viagens mais
confortáveis e silenciosas.

Forceful benefits at a glance
– Very low noise level compared to conventional
drives
– Energy savings up to 30% compared with old
geared drive
– Gearless machine – provide the ride comfort of
a mid-rise commercial elevator
– Smooth operation and perfect stopping
accuracy thanks
closed loop electronic
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Máquina de Tração FMB 130.
Eleve seus equipamentos ao patamar tecnológico dos novos
e modernos Atlas Schindler.

DR FMB 130

Mais eficiência e economia para o condomínio.
Modelos mais antigos de elevadores costumam apresentar
custos elevados de manutenção incluindo a troca de peças de
reposição em função do desgaste natural dos componentes
provocado pelo seu uso contínuo.
Ao modernizar os elevadores com a Máquina de Tração FMB
130, o condomínio eleva seus equipamentos ao patamar dos
modelos mais atuais, pois ela utiliza a mesma tecnologia global
sem engrenagem presente nos novos elevadores das linhas 3100,
3300 e 5300 do Grupo Schindler. Isso representa uma melhora
significativa na performance e uma redução de até 30% no
consumo de energia. Além disso, como não possui engrenagem, a
máquina FMB 130 dispensa o uso de óleo lubrificante.
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Elevadores funcionando como novos, de novo.

Impresso em 2016

A modernização com a máquina FMB 130 acompanhada
do Quadro de Comando Miconic BX é a solução mais
completa do mercado. Esse sistema de comando eletrônico
microprocessado de última geração controla todas as
operações do elevador, tais como chamadas de cabinas e
pavimentos, abertura e fechamento de portas, acionamento
da máquina de tração, partidas e paradas, entre outros.

Benefícios proporcionados pela modernização com
a Máquina de Tração FMB 130 e o Quadro de
Comando Miconic BX:
• Instalação fácil e rápida.
• Redução de custos com reposição de peças e manutenção.
• Economia de energia.
• Maior vida útil e agilidade.
• Viagens mais confortáveis e silenciosas.
• Paradas mais seguras e precisas.
• Perfeito nivelamento entre cabina e pavimento.
• Atende aos novos requisitos de segurança exigidos
pela legislação.
• Tecnologia sem engrenagem que garante proteção ao
meio ambiente.

Schindler
Para saber mais sobre a Máquina de Tração FMB 130 e outras soluções Atlas
Schindler para modernização dos elevadores do seu condomínio, entre em contato
com a equipe do Atendimento Avançado responsável pela sua região.
www.atlas.schindler.com • SAC 0800 055 1918
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