
Schindler 2600
Ekspert w dziedzinie transportu ciężkiego

Windy towarowe Schindler   



2 Schindler 2600

09

21

10

18

09

15

10

04

11

12



3Schindler 2600

O dźwigu
Wnętrze

Panele i kasety wezwań
Planowanie

04
09
10
12

Dlaczego Schindler 2600 to ekspert od ciężkich 
ładunków 04-07  Wystrój łączący styl z niezrównaną 
trwałością 09  Opcje i funkcje zwiększające funkcjo-
nalność 10  Dane techniczne i planistyczne 12-13



4 Schindler 2600Schindler 2600

Udźwig 1000 – 4000 kg, 13 – 53 osób

Wysokość podnoszenia

Liczba dojść 1 lub 2

Szerokość drzwi 800 – 2500 mm

Wysokość drzwi 2000 – 2500 mm

Silnik

Prędkość

Wystrój

Sterowanie

Dane techniczne

Łatwy transport ciężkich 
ładunków
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Solidna technologia, wysokiej jakości moduły 
i materiały oraz wielość praktycznych roz-
wiązań ochronnych sprawiają,  że winda jest 
wartościowym zasobem w budynku.

Wytrzymałość

Uniwersalność
Schindler 2600 dostosowuje się do Twoich 
potrzeb, od rozmiaru dźwigu po duży wybór 
opcji wyposażenia - w budynkach przemys-
łowych, magazynach, centrach handlowych 
czy obiektach branży medycznej.



6 Schindler 2600

Uniwersalność

Zastosowanie
Schindler 2600 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym 
spełnianiu potrzeb budynku. Bez względu na to, czy ważne 
jest szybkie rozładowanie dostaw, przewiezienie ciężkich 
towarów (nawet do 4000 kg) czy po prostu transport klientów.
Schindler 2600 wywiąże się doskonale z każdego zadania.

Duże obciążenie? Żaden problem.
Przewożenie ciężkich ładunków i towarów? W szybkim tempie 
i przez długi okres czasu? Schindler 2600 jest idealnym wyborem, 
dzięki swojemu udźwigowi i pojemności.

Kabina
Konstrukcja kabiny jest wyjątkowo elastyczna, dzięki czemu 
perfekcyjnie dopasuje się do przeznaczonego miejsca. Wymiary 
kabiny można regulować co 50 mm.

Drzwi
Drzwi zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonal-
ności. Skutecznie wykorzystują dostępną szerokość szachtu oraz 
mogą być dokładnie tak wysokie i tak szerokie jak sama kabina.  
Dzięki temu ładunek i rozładunek jest wygodny, a ryzyko uszkodze-
nia drzwi jest zminimalizowane. Szybkość otwierania i zamykania 
drzwi może być indywidualnie dopasowywana.

Centra handlowe, parkingi

1.30 m x 1.75 m
< 1500 kg

Magazyny, budynki przemysłowe, fabryki

1.50 m x 2.70 m
< 3000 kg

Doki i duże obiekty przemysłowe

2.20 m x 3.20 m
≤ 4000 kg



7Schindler 2600

Wytrzymałość

Modułowa konstrukcja
Schindler 2600 to przykład spójnego podejścia inżynieryjnego  
i wysokiej standaryzacji, czego wynikiem  jest modułowa budo-
wa dźwigu. Prefabrykowane elementy są odzwierciedleniem 
najnowocześniejszej technologii i wysokiej efektywności.

Solidny i estetyczny wygląd
Schindler 2600 daje możliwość wyboru i łączenia spośród szerokiej 
gamy wytrzymałych materiałów oraz różnych kolorów. Do transportu 
cieżkich ładunków rekomendowane jest zainstalowanie odbojników.

Napęd
Bezprzekładniowy napęd z magnesem trwałym zapewnia płynną
jazdę i gwarantuje  wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii. 

Co istotne dla wielu typów budynków Schindler 2600 zapewnia 
wysoką dokładność zatrzymywania.

Zdalny monitoring
W celu zwiększenia niezawodności urządzenia w dłuższej perspe-
ktywie czasu może zostać zainstalowany system zdalnego 
monitorowania urządzenia. Dane z czujników rejestracyjnych 
przesyłane są w sposób ciągły 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 
To rozwiązanie pozwala zidentyfikować z wyprzedzeniem  mogące 
pojawić się problemy i umożliwia odpowiednio wczesną wymianę 
zużytych części.

Wytrzymałe elementy wystroju windy

Sprawdzone komponenty wysokiej 
jakości
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Malmö Grey Lübeck BlueAberdeen Green

Ściany*

Drzwi (front kabiny)

Podłoga**

Oświetlenie

Lucerne brushed Lausanne Linen Geneva Dama

Uwaga: 
Dane techniczne, dostępne opcje mogą ulec zmianie. Wszystkie demonstrowane na stronach 

niniejszego folderu kolory służą jedynie celom demonstracyjnym.

* Malowane – wszystkie kolory RAL dostępne w opcji ** Lokalne wyłożenie dostępne w opcji

Wystrój

Płyta ryfl owana zagruntowana Płyta ryfl owana
Czarna guma
Strukturalna

Czarna guma
Kolista

Geneva Dama

Geneva Dama

Lucerne brushed

Lucerne brushed

Lausanne Linen

Lausanne Linen

Catania Yellow

Aluminium 

Płyta ryfl owana

Malmö GreyTrondheim White Catania Yellow

Sufi t

Lucerne brushed

Indirect

Flush

Stripes

Spot

Bracket
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  Panele dyspozycji

1 FI GS 100 Panel operacyjny
197 × 1052 mm  
2 FI GS 100 Panel operacyjny
ze zintegrowaną stacyjką
197 × 1052 mm
3 FI S 300 Panel operacyjny
pełna wysokość
197 x 1942 mm 

Panele i kasety wezwań
FI GS 100
Funkcjonalny panel na pół wysokości kabiny, wykonany ze stali 
nierdzewnej zintegrowanej ze szklanym wyświetlaczem, wypo-
sażony w wysokiej jakości matrycę LED. Zastosowano czytelne 
przyciski mechaniczne z czerwonym podświetleniem wyboru.

FI GS 300
Nowoczesny i solidny panel na całą wysokość kabiny, wykonany 
ze stali nierdzewnej: szczotkowanej, polerowanej lub o fakturze 
lnu. Zastosowano podświetlane przyciski mechaniczne, z czerwo- 
nym podświetleniem wyboru.

Piętrowskazywacze

4 Piętrowskazywacz 
poziomy oraz pionowy
65 x 290 mm
5 Kaseta wezwań 
65 x 160 mm
6 Kaseta wezwań ze stacyjką
65 x 225 mm 
7 Kaseta wezwań
65 x 160 mm

1   2  3   

4   5   6   7   
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Odbojniki 
Aby zabezpieczyć ściany kabiny przed uszkodzeniem, można 
zamontować jako opcję odbojniki. Dostępne w wariancie 
ze stali nierdzewnej, PCV lub drewna.  
– Dwa odbojniki z poręczą
– Trzy odbojniki bez poręczy

Poręcze
Mimo, że winda przemieszcza się płynnie i niemal bezgło-
śnie, warto zdecydować się na poręcze, które podwyż-
szają poczucie bezpieczeństwa. Te ze stali nierdzewnej 
pasować będą do każdego wnętrza kabiny, można je 
montować i na ścianach bocznych, i na ścianie tylnej. 
Dostępne w wariancie prostym lub zaokrąglonym. 

Lustra
Lustra optycznie powiększają pomieszczenia, dodając im 
elegancji. Właśnie z myślą o dyskretnym uroku lustrza-
nych powierzchni na ścianach bocznych lub ścianie tylnej 
może zostać zainstalowane lustro ze szkła bezpiecz-
nego, obejmujące pół wysokości kabiny. 

Dodatki i opcje

Uwaga: 
Dane techniczne, dostępne opcje mogą ulec zmianie. Wszystkie demonstrowane na stronach 

niniejszego folderu kabiny służą jedynie celom demonstracyjnym.
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Dane techniczne

GQ
VKN
HQ
ZE
PMN
INN

*1

*2

BK
TK
HK

*3

T2

C2

C4

C6

BT
HT

*4

 

HSG

HSK

*

GQ
kg

VKN *1 HQ
m

ZE *2 PMN
kW

*2 INN
A

*3 BK
mm

*3 TK 

mm

*3 HK
mm

Type *4 BT 

mm

*4 HT 
mm

HSG
mm

HSK
mm

1000 13 1.0 50 21 10.8 23 1000–1600 1400–2350 2000–2500 900–1600 2000–2500 1500 HK + 1700  

1.6 65 18.9 31 1700 HK + 1900

1275 17 1.0 50 21 11.1 29 1100–1800 1500–2650 2000–2500 1000–1800 2000–2500 1500 HK + 1700

1.6 65 16.1 36 1700 HK + 1900

1600 21 1.0 25 21 11.5 30 1200–2100 1500–2900 2000–2500 1100–2100 2000–2500 1500 HK + 1700

1.6 25 17.4 39 1700 HK + 1900

2000 26 1.0 25 21 15.3 39 1400–2300 1650–2950 2000–2500 1300–2300 2000–2500 1500 HK + 1700

1.6 25 24.3 53 1700 HK + 1900

2500 33 1.0 25 21 20.2 42 1400–2300 2050–3500 2000–2500 1300–2300 2000–2500 1600 HK + 1700

3000 39 1.0 24 21 23.3 48 1500–2300 2350–3800 2000–2500 1400–2300 2000–2500 1600 HK + 1700

3200 42 1.0 24 21 23.4 48 1700–2400 2350–3550 2000–2500 1600–2400 2000–2500 1600 HK + 1700

3500 46 1.0 24 21 25.4 52 1800–2400 2550–3600 2000–2500 1700–2400 2000–2500 1600 HK + 1700

4000 53 0.8 24 21 24.2 53 1800–2500 2800–4000 2000–2500 1700–2500 2000–2500 1600 HK + 1700

Specyfikacja techniczna dźwigu Schindler 2600

Liczba 
osób

Kabina SzybDrzwi
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Rysunek poglądowy
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Spod ziemi po samo niebo
Mobilne rozwiązania dla miast

Mobilność jest podstawowym wymogiem wszędzie tam, gdzie mieszkamy 
i pracujemy. Właśnie w obszarze mobilności marka Schindler stanowi synonim
jakości i bezpieczeństwa. Codziennie ponad miliard ludzi na całym świecie
obdarza nas swoim zaufaniem, korzystając z naszych produktów i usług.

Schindler zapewnia mobilność dzięki windom, schodom i chodnikom ruchomym
oraz usługom serwisowym zaprojektowanym tak, by były efektywne i przyjazne
środowisku. Schindler wspiera również rozwój budownictwa od etapu 
planowania, poprzez budowę, aż po codzienne użytkowanie.

Uniwersalne rozwiązania
W naszym imponującym portfolio wind, chodników i schodów
ruchomych znajdziesz rozwiązania mobilne dla każdego rodzaju
budynku. Klienci fi rmy Schindler zawsze moga polegać na
przyjaznej otoczeniu technologii, wzorowym zarządzaniu 
projektem oraz niezawodnych procedurach montażu.
Zapewniamy idealne dopasowanie.

Oferujemy rozwiązania dla dowolnych typów budynków i potrzeb 
transportowych:
– budynków mieszkalnych i biur;
– obiektów komercyjnych, kompleksów handlowych;
– szpitali i budynków użyteczności publicznej;
– miejsc o dużym natężeniu ruchu;
– drapaczy chmur i wysokościowców;
– statków wycieczkowych.

Profesjonalne planowanie
Wybór najwłaściwszego rozwiązania mobilnego jest wynikiem 
analizy wymagań budynku oraz starannego rozważania możliwych 
wariantów natężenia ruchu. W oparciu o tę wiedzę planujemy, 
zapewniając niezawodny transport i komfort korzystającym z niego 
pasażerom. Nasze gromadzone na całym świecie doświadczenia 
wykorzystujemy w każdym indywidualnym projekcie.

Usługi planistyczne fi rmy Schindler:
– udział ekspertów przy planowaniu rozwiązań i wyborze  
 produktów;
– analizy i symulacje ruchu w budynku;
– wyspecjalizowane centra obsługi technicznej rozwiązań
 indywidualnych;
–  wsparcie przy projektowaniu szybu i budynku oraz wyborze/
 konfi guracji produktów.
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Niezrównana wydajność
Płynne funkcjonowanie i wysoka niezawodność to rezultaty 
profesjonalnej konserwacji i modernizacji. Troska o środowisko 
i energooszczędne rozwiązania gwarantują z kolei wzrost
wartości każdej inwestycji. Niezawodność i dbałość o otoczenie
– zawsze i wszędzie.

Oferta serwisowa i modernizacyjna:
– globalna sieć oddziałów i punktów serwisowych;
– wykwalifi kowani, certyfi kowani konserwatorzy i mechanicy;
– rozwiązania serwisowe dla każdego budynku i dowolnego
   problemu;
– pełna dostępność i natychmiastowa dostawa części;
– gotowe do pomocy oddziały call-center;
– narzędzia diagnostyczne za pośrednictwem e-monitoringu;
– wymiana komponentów i stoponiowa modernizacja.

Nieustanny rozwój
Nieustannie tworzymy nowe produkty i udogodnienia, podnosząc
standardy i poprawiając efektywność. Każda innowacja to techno- 
logiczny przełom i kolejny krok w rozwoju mobilności miast -
komfortowej, bezpiecznej, ekologicznej. Postęp wymaga innowacji.

Nasze rewolucyje osiągnięcia:
– technologia PORT – system zarządzania ruchem, komunikacją 
 i dostępem do budynku, z funkcją planowania najszybszej  
   trasy do celu;
– napęd regeneracyjny PF1 zbudowany w oparciu o Clean Drive      
 Technology
– konstrukcje optymalizujące organizację przestrzeni i ciężar        
 urządzenia;
– elastyczne opcje modernizacji – od pełnej wymiany po
 stopniowe usprawnienie;
– tryb ekologiczny dla wind, chodników i schodów ruchomych.
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Schindler jest głównym partnerem programu Solar Impulse - inicjatywy, dzięki której powstał pierwszy 
w historii samolot, który okrążył Ziemię bez użycia paliwa, wykorzystując wyłącznie energię słoneczną. 

Kiedy wizja łączy się z technologią.
Schindler w projekcie Solar Impulse.

Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany parametrów technicznych lub wyglądu produk-
tów w każdej chwili. Żadna z informacji zawarta w niniejszej publikacji 
nie jest gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności produktów 
z przeznaczeniem, ich przydaności handlowej bądź jakości. Żadna 
z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również oferty 
sprzedaży prezentowanej w niej produktów oraz usług i na jej podsta-
wie nie może dojśc do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Kolory przed-
stawione w publikacji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Polska

www.schindler.pl


