
Schindler 3000 
Wszystko, czego potrzebujesz

We Elevate





Schindler 3000 to elastyczne 
rozwiązanie, które łączy wyszukaną 
formę i wysoką funkcjonalność. 
Ta wszechstronna winda przeznaczona 
jest do wielu typów budynków. 
Cechuje się wyjątkową elastycznością 
w zakresie wymiarów kabiny, drzwi 
oraz szybu. Szwajcarska precyzja 
w połączeniu z najnowszą technologią 
zapewniają płynną i bezpieczną jazdę.
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Schindler 3000 oferuje szeroki wybór wystrojów kabiny, 
opcji sterowania, wyposażenia dodatkowego, 
jak również olbrzymie możliwości w dostosowaniu 
wymiarów urządzenia. Dzięki temu dźwig będzie
idealnie dopasowany do każdego typu budynku. 

Schindler 3000
Forma, funkcjonalność, elastyczność

Podstawowe dane
3000 Standard 3000 Flex 

Udźwig 400 kg, 480 kg, 535 kg, 630 kg, 675 kg, 

1000 kg, 1125 kg, 1150kg

320 - 1350 kg 

Wysokość podnoszenia 70 m 70 m

Prędkość 1,0 m/s; 1,6 m/s 1,0 m/s; 1,6m/s

Liczba przystanków 15, 20 15, 20

Liczba dojść Jedno lub dwa Jedno lub dwa 

Szerokość drzwi 750 mm, 800 mm, 900 mm 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm   

Wysokość drzwi 2000 mm, 2100 mm 2000 - 2400 mm (skok co 100 mm)

Wysokość kabiny 2100 mm 2100 - 2500 mm (skok co 100 mm)

Sterownie Mikroprocesorowe do 4 dźwigów w grupie Mikroprocesorowe do 6 dźwigów w grupie

Wciągarka Silnik bezreduktorowy Silnik bezreduktorowy

Falownik Przemiennik częstotliwości z funkcją 
regeneracji energii

Przemiennik częstotliwości z funkcją 
regeneracji energii

Wystrój Navona, Times Square, Park Avenue Navona, Times Square, Park Avenue

Schindler 3000 jest częścią nowej, modułowej rodziny 
produktów Schindler. Znajdziesz w niej rozwiązania 
dla każdego typu budynku – bloku mieszkalnego, 
imponującego wysokościowca czy galerii handlowej, 
w dowolnie wybranej przez Ciebie stylistyce – od 
uniwersalnej po niezwykle wyszukaną.
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Wyjątkowy komfort
Zaprojektowany zgodnie ze szwajcarskimi 
standardami, aby działać płynnie                 
i precyzyjnie. Przez całą dobę, 7 dni          
w tygodniu, 365 dni w roku.

Niezrównana elastyczność 
Wyjątkowo szeroka paleta wystrojów 
kabiny, opcji wyposażenia oraz możliwości 
dostosowania wymiarów do własnych 
potrzeb.

Technologia PORT
Innowacyjne zarządzanie przepływem 
osób w budynku połączone z zaawanso-
wanym systemem kontroli dostępu.

Gotowy na przyszłość 
Zaprojektowany, by w przyszłości 
bezproblemowo wykorzystywać nowe 
technologie.

Swoboda projektowania 
Trzy zróżnicowane linie wystroju oraz 
duży wybór elementów wyposażenia.



Komfort i trwałość połączone
W zgodzie ze szwajcarskimi standardami 

Innowacyjna technologia 
Regeneracyjny napęd stał się standardem w całej nowej, modułowej palecie
produktów Schindler. To rozwiązanie pozwala obniżyć poziom zużywanej 
energii nawet o około 30% w porównaniu do tradycyjnej technologii.

Doskonała wydajność energetyczna 
Poprawa efektywności energetycznej dźwigu jest niezbędna do ograniczenia
wpływu budynku na środowisko. Proekologiczne funkcje takie jak: regene-
racyjny napęd, innowacyjne środki trakcyjne, centralny system prowadnic, 
oświetlenie LED czy tryb czuwania (Stand By) są standardem w modelu 
Schindler 3000. Rozwiązania te umożliwiają osiągnięcie klasy A _ najwyższego 
poziomu efektywności energetycznej zgodnie z ISO 25745-2*.
 
Zapewniamy deklaracje środowiskowe naszych wind, gwarantując ich 
ekologiczną wydajność w całym cyklu życia.

Schindler 3000 to komfort połączony ze szwajcarską 
jakością i dbałością o każdy detal. Gwarantuje to cichą 
i płynną jazdę w każdych warunkach oraz długi cykl 
życia windy.

Wysoka jakość na każdym poziomie
Dzięki bezdotykowym czujnikom możliwe jest precyzyjne poziomowanie 
kabiny co do milimetra, zapewniając płynne i bezpieczne przemieszczanie 
się pasażerów i towarów.

Najnowsza technologia i wyższy komfort
Przemiennik częstotliwości, w który wyposażony jest napęd dźwigu 
Schindler 3000, dostarcza optymalną moc do wciągarki, gwarantując 
komfort użytkowania, wysoką wydajność oraz długą żywotność 
komponentów. Środki trakcyjne (STM) cechuje lekkość i trwałość, 
umożliwiając stosowanie mniejszych kół przewojowych, które redukują 
zużycie energii oraz poziom hałasu i wibracji w kabinie. 

Supernowoczesny sterownik
Całkowicie nowe, modułowe sterowanie Schindler SC oparte na cyfrowym 
sterowniku oferuje większą elastyczność pod każdym względem, m.in. 
liczby przystanków czy dźwigów w grupie oraz częstotliwości otwierania 
drzwi. Innowacyjny system informacji szybowej _ Schindler EPIC pozwala 
spełnić najwyższe standardy bezpieczeństwa Schindler dzięki najlepszemu 
na rynku odwzorowaniu położenia kabiny w szybie.

*Klasyfikacja zawsze odnosi się do konkretnej konfiguracji klienta. Wzorzec użytkowania, 
udźwig, opcje specyficzne dla klienta czy warunki otoczenia wpływają na końcową ocenę.
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Wysoka wydajność

Niezmiennie od 2006 roku najlepiej sprzedający się na całym świecie dźwig
Schindler. Schindler 3000 to doskonały przykład ewolucji technologicznej.
Zbudowany z idealnie pasujących do siebie elementów, w wysokim stopniu 
ustandaryzowany, a zarazem elastyczny pod względem dopasowania 
i montażu. Efekt? Płynny, komfortowy transport pasażerów w budynkach
mieszkalnych i średniej wielkości obiektach komercyjnych.

Komfort podróżowania

Cicha i płynna jazda.
Automatyczne 
poziomowanie.

Wydajny napęd

Wciągarka + falownik
- minimalizacja strat energii.
1,0 m/s, 1,6 m/s.

Niezawodność

Szwajcarska technologia.
Rygorystyczne kontrole jakości i bezpieczeństwa

Zgodność z normą 
EN 81-20.
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Więcej przestrzeni

Mniejsza wymagana przestrzeń 
dla komponentów technicznych 
dźwigu, więcej przestrzeni 
użytkowej dla pasażerów. 
Dzięki temu w standardowym 
szybie możemy zmieścić większą 
kabinę.

Zestaw czujników systemu 
Shindler Ahead nieustannie 
monitoruje pracę dźwigu. 
System samodzielnie 
analizuje i optymalizuje dane 
diagnostyczne, umożliwiając 
prewencyjną konserwację, 
dzięki czemu potencjalne 
problemy są mogą być 
przewidywane i rozwiązywane 
zanim nastąpią.

Czasami mniej znaczy więcej. Modułowa konstrukcja pozwoliła ograniczyć
przestrzeń zajmowaną przez infrastrukturę techniczną. Szafa sterowa mieści
się w ościeżnicy drzwi szybowych, a napęd zainstalowany jest bezpośrednio
w szybie – maszynownia jest niepotrzebna.

Zaletą zastosowania
innowacyjnego systemu 
przenoszenia napędu STM
jest zmniejszona średnica
kół napędowych (85 mm),
umożliwiająca zainstalowanie
mniejszego, a zarazem bardziej 
energooszczędnego silnika.
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Gotowy na przyszłość
Dźwig zaprojektowany z myślą 
o technologiach nowej generacji

Narzędzie online Schindler Plan & Design
Za pomocą kilku kliknięć możesz dopasować odpowiednią windę do swojego 
budynku. Nowe narzędzie do planowania i projektowania zarekomenduje 
optymalne rozwiązanie, wygeneruje wyczerpującą specyfikację produktu 
oraz szczegółowe rysunki techniczne. Materiały stworzone w Schindler Plan 
& Design można zintegrować ze standardami modelowania informacji           
o budynku BIM (Building Information Modeling), a dzięki dostępnej 
przestrzeni w chmurze możesz swobodnie dzielić się swoimi projektami.     

Innowacje w instalacji 
Nowy system INEX (Installations Excellence) firmy Schindler nie tylko 
skraca  czas montażu urządzeń, ale również redukuje wykorzystanie zasobów 
naszych klientów. To także poprawa bezpieczeństwa w miejscu budowy.

Windy z całego świata w jednej sieci
Wszystkie nowe windy Schindler są w pełni kompatybilne z Schindler 
Ahead – naszym pakietem usług, który łączy urządzenia, klientów, 
pasażerów oraz techników poprzez kompletną platformę cyfrową 
w chmurze. Dzięki modułowi komunikacji CUBE windy stają się inteligentną 
częścią sieci w ramach Internetu Rzeczy.
Połączone w sieć, inteligentne windy udostępniają informacje w czasie 
rzeczywistym, umożliwiając nieustanny monitoring i analizę tysięcy danych 
z czujników oraz zupełnie nowe możliwości komunikacji z użytkownikami 
i obsługą.
 –  Ahead Remote Monitoring  – autodiagnostyka i prewencyjna 
konserwacja
Zminimalizuj przestoje urządzeń dzięki zdalnemu monitoringowi, który 
wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii. Dzięki diagnostyce urządzeń 
w czasie rzeczywistym wybrane akcje serwisowe mogą być inicjowane 
automatycznie na podstawie samodzielnego wykrycia błędu przez system. 
Wszystkie powiadomienia odnośnie urządzeń są natychmiast przetwarzane 
i przekazywane przypisanym technikom, co umożliwia stworzenie 
indywidualnego planu konserwacji.

Skorzystaj z naszych narzędzi, rozwiązań i innowacji, abyśmy 
mogli wspierać Cię przez cały cykl życia Twojej windy. 
Nasze urządzenia są zaprojektowane tak, aby wykorzystywać 
najnowocześniejszą technologię _ od planowania po eksploatację.
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Interaktywna i intuicyjna platforma cyfrowej komunikacji 
Ahead ActionBoard pozwala na sprawdzanie stanu 
posiadanych urządzeń z poziomu strony internetowej 
oraz aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Aplikacja Ahead ActionBoard Mobile jest 
dostępna, nawet gdy jesteś w ruchu.

Specyfikacje i projekty stworzone za pomocą 
Schindler Plan & Design są kompatybilne 
z BIM (Building Information Modeling).

Dowiedź się więcej 
o Schindler Ahead

https://www.schindler.com/pl-ahead
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Uwaga: Dane techniczne, dostępne opcje i kolory mogą ulec zmianie. Wszystkie demonstrowane na stronach niniejszego folderu kabiny i zestawienia
elementów służą jedynie celom poglądowym. Prezentowane w folderze próbki mogą różnić się od rzeczywistych kolorów i materiałów.

Szerokie możliwości projektowe
Gotowe linie wystrojów

Navona
Niezawodna klasyka 

Times Square
Nowoczesna i zróżnicowana

Navona 
Niezawodna klasyka
Klasyczne, stonowane kolory, wyjątkowo trwałe 
akcesoria oraz trzy różne podłogi sprawiają, 
że Navona jest doskonałym wyborem do zastosowań 
mieszkaniowych. 

Park Avenue 
Szlachetna i wyrafinowana

Połyskujące, malowane, szklane ściany lub drewniany 
laminat w nowoczesnym wydaniu? A może odrobina 
luksusu dzięki złotemu lub srebrnemu połyskowi w kolekcji 
metalicznego szkła i brązu lub satynowanej szarości 
na stali nierdzewnej? Dopasowane oświetlenie będzie 
idealnym dopełnieniem tego wyjątkowego wnętrza.

Times Square 
Nowoczesna i zróżnicowana

Wybierz spośród palety ciepłych lub chłodnych kolorów. 
Połącz je, jeśli chcesz zwiększyć kontrast i uzyskać większą 
głębię. Times Square podkreśli charakter  każdego 
budynku publicznego, komercyjnego lub mieszkalnego.
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Spersonalizowany design
Stwórz swoje wnętrze

Swoboda projektowania 
Stwórz przestrzeń zgodnie z Twoją wizją

Skomponuj wnętrze, które idealnie dopasuje się 
do Twojego budynku. Wybierz spośród trzech 
zróżnicowanych linii wystroju oraz dostępnych paneli, 
poręczy, oświetlenia i innych elementów wyposażenia.

Park Avenue
Szlachetna i wyrafinowana 

W przypadku całkowicie niestandardowych 
projektów możliwa jest opcja wyboru własnych 
materiałów i dodatków.

 

Zaprojektuj windę 
w kilka minut

Twórz rozwiązania zgodnie z Twoją wizją. To proste 
z naszym nowym narzędziem konfiguracyjnym: 
https://digitalplan.schindler.com/
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01 Panel dyspozycji na całą wysokość kabiny

02 Panel dyspozycji na pół wysokości kabiny

03 Piętrowskazywacz i wskaźnik kierunku ruchu

04 Kaseta wezwań

05 Dodatkowy panel dla osób niepełnosprawnych

01 Panel dyspozycji

02 Panel dyspozycji ze stacyjką

03 Piętrowskazywacz i wskaźnik kierunku ruchu

04 Kaseta wezwań

02

01

02

Linea 100
Linea 100 to klasyczne wzornictwo ze stali
nierdzewnej. Zintegrowany wyświetlacz z mlecznego 
szkła wykorzystuje czytelną, czerwoną matrycę
punktową LED. Wyraźne, duże przyciski są podświetlone
na czerwono po wyborze piętra.

Linea 120
Funkcjonalność naszego klasycznego stalowego panelu
przeniesiona do wersji sensorowej. Stylowe wzornictwo
wykorzystujące białe szkło hartowane oraz podświetlenie
wszystkich możliwych funkcji. Czytelna matryca punktowa
z dużymi, czerwonymi diodami LED.

Panele dyspozycji, kasety wezwań 
i wyświetlacze
Stylowe wykończenie
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Lustra
Efektowna głębia

Ściany boczne

szerokość 500 
lub 900 mm 
1/2 wysokości 
kabiny

szerokość 500 mm
pełna wysokości 
kabiny

Park Avenue
Ściany: laminat Portland Nature 
Lustro: centralnie, cała wysokość 
kabiny

szerokość 500 mm 
pełna wysokości kabiny

Ściana tylna

szerokość 900 mm 
1/2 wysokości 
kabiny

szerokość 500 mm 
1/2 wysokości kabiny

Lustra zwiększają wrażenie przestrzeni i głębi,
podnosząc tym samym komfort jazdy windą.
Twoja kabina może być wyposażona w lustro
ze szkła hartowanego na połowę lub całość
wysokości, na ścianie bocznej lub tylnej.

* lustro na pełną wysokość 
niedostępne w linii Navona

* lustro na pełną wysokość 
niedostępne w linii Navona
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Kolory drzwi przystankowych

01 Malowane Polar White (R9010)*

02 Malowane Window Grey (R7040)

03 Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne

04 Stal nierdzewna Lausanne Linen

06 Malowane na wybrany kolor RAL
za dopłatą

Kolory szklanej ramy i drzwi

03 Stal nierdzewna szczotkowana
Lucerne 

04 Stal nierdzewna Lausanne Linen

05 Stal nierdzewna, polerowana,
lustrzana

04

0201

05 06

03

Drzwi przystankowe
Liczy się pierwsze wrażenie

Możliwości aranżacji

Wybierz optymalne rozwiązanie dla drzwi pojedynczych lub dla dźwigów w grupie. 
Kasety wezwań mogą być montowane w ościeżnicy lub ścianie w wersji pod- lub natynkowej. 

Harmonijne współgranie z wystrojem budynku
docenią wszyscy mieszkańcy. Wybierz najbardziej
dopasowaną opcję z możliwych wariantów.

* niedostępne w linii Navona 
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Poręcze
Szeroki wybór kształtów i wykończeń

Poręcze wzmacniają poczucie bezpieczeństwa 
w kabinie. Są zaprojektowane tak, aby idealnie 
dopełniać   wnętrze widny. Baw się kształtami 
i fakturami. 

Wybierz kształt Twoich poręczy:

Poręcze mogą być zamontowane 
w różnych kombinacjach. Poręcz prosta, prosta 

z zaokrąglonymi końcówkami 
oraz zaokrąglona.

01 Stal nierdzewna, polerowana 

02 Stal nierdzewna, szczotkowana Lucerne

03 Malowana White Aluminium (R9006)

Dopasuj odpowiednie poręcze

01 02 03

Poręcz prosta
Stal nierdzewna, polerowna

Poręcz zaokrąglona
Malowana White Aluminium (R9006)

Poręcz prosta z zaokrąglonymi końcówkami
Stal nierdzewna, szczotkowana Lucerne

Poręcze ze stali nierdzewnej Schindler zostały 
zaprojektowane, aby idealnie dopełniać się 
kolorami i fakturami wystroju kabiny. Mogą być 
zainstalowane na tylnej oraz bocznych ścianach, 
dostępne w opcji: zaokrąglonej, prostej 
oraz prostej z zaokrąglonymi końcami.
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www.schindler.com/plan

Schindler Plan & Design
Narzędzie do projektowania dźwigów 
w kilka minut

Niniejsza publikacja służy wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów 
technicznych lub wyglądu produktów w każdej chwili. Żadna z informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest 
gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, zgodności produktów z przeznaczeniem, ich przydatności handlowej bądź 
jakości. Żadna z informacji zamieszczonych w publikacji nie stanowi również oferty sprzedaży prezentowanych w niej 
produk tów oraz usług i na jej podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów i usług. 
Kolory przedstawione w publikacji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Ponadto, w zależności od wymiarów 
kabiny, ściany i podłogi mogą zawierać łączenia niewidoczne na ilustracji. 

Nasze łatwe w użyciu narzędzie planistyczne on-line pozwoli Ci znaleźć 
najlepsze rozwiązanie dla Twojego budynku. 

Wystarczy kilka kliknięć, aby wygenerować dokładną specyfikację produktu 
czy szczegółowe rysunki techniczne. Pobierz dane prosto do Twojego projektu 
w formacie DWG lub PDF.

Materiały stworzone w Schindler Plan & Design można zintegrować ze 
standardami modelowania informacji o budynku BIM, a dzięki dostępnej 
przestrzeni w chmurze możesz swobodnie dzielić się swoimi projektami.


