
CADEIRA
ELEVATÓRIA 
LEVANT

Construíndo um    
mundo sem barreiras.
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Características e benefícios

Controle remoto para chamada/envio

Dois controles remotos de chamada/envio acompanham a cadeira 
levant, ideais para residências onde mais de uma pessoa utiliza o 
equipamento. 

Dotados de um design elegante e botões de fácil utilização, os controles 
possuem amplo raio de alcance com infravermelho, permitindo 
que o usuário não necessite apontar diretamente para a unidade de 
acionamento, basta apontar para a cadeira elevatória. Além disso, os 
botões "de pressão constante" garantem sua segurança, pois a cadeira 
para automaticamente quando o usuário para de pressioná-los. 

Segurança

A cadeira elevatória levant possui as certificações americanas de 
segurança CE e ETL para que você possa utilizá-la com total confiança.

Trilho

O trilho de alumínio conta com uma proteção especial, uma carenagem 
que complementa o visual moderno da cadeira. Por ter sua superfície 
anodizada, evita danos e sujeira. O acabamento do suporte recebe uma 
pintura a pó, numa cor similar ao tom de alumínio.

Para a comodidade e segurança do usuário, um sutil alerta sonoro 
indica que a cadeira chegou ao fim do percurso da escada de forma 
segura e confortável.

O modelo levant se encaixa perfeitamente às escadas retas.

Unidade de controle 

A unidade de controle da levant é de fácil utilização e é 
comprovadamente segura, tendo sido instalada em mais de 15.000 
cadeiras elevatórias em todo o mundo.

CONFORTÁVEL.
SEGURA.
SILENCIOSA.
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Assento 

O design ergonômico do assento garante deslocamento estável e 
seguro, com largura que oferece extremo conforto ao usuário. Ao ser 
dobrado, fica compacto e libera espaço, além de possuir ampla força 
de elevação. Pensada para integrar-se a qualquer ambiente, a levant 
possui cores (no assento e no apoio para os pés) que se harmonizam 
com a decoração de sua residência.

Estofamento

Para assegurar seu conforto, o assento é firme e conta com um 
estofamento espesso e compacto. Cores neutras, material resistente e 
impermeável proporcionam praticidade à limpeza.

Cinto de segurança

O cinto de segurança oferece ainda mais segurança e proteção para o 
usuário, podendo ser ajustado em ambas as extremidades. 

Alavanca giratória 

A alavanca de fácil operação, permite girar o assento e posicioná-lo de 
frente para o andar na extremidade superior da escada, aumentando a 
segurança do usuário.

Unidade de acionamento

O design da unidade de 
acionamento e dos controles 
remotos de envio/chamada do 
equipamento conferem elegância 
à levant. O acionamento da chave 
liga/desliga em períodos sem 
uso da cadeira evita o desgaste 
da bateria, aumentando a sua 
vida útil. A carga da levant possui 
autonomia para utilização em 
períodos sem energia elétrica. 

Bordas especiais de proteção 
são ativadas imediatamente 
na parte lateral da unidade de 
acionamento quando houver risco 
de travamento, evitando riscos ao 
usuário e ao equipamento.

Apoio para os pés

Este apoio permite ao usuário 
posicionar confortavelmente seus 
pés um ao lado do outro quando 
estiver sentado na cadeira. O 
apoio possui bordas de segurança 
em ambos os lados. Quando 
um obstáculo é detectado no 
percurso de deslocamento da 
cadeira junto a escada, seja 
ao subir ou descer, a cadeira 
elevatória para imediatamente.
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Dados coletados 
Dados dos elevadores, 

como movimentos das 

portas, número de viagens, 

chamadas de cabina, códigos 

de erro, etc. são coletados 

dos elevadores conectados 

ao MAX em todo o mundo.

Diagnóstico preciso 
Esses dados são 

enviados para a nuvem, 

onde algoritmos únicos 

analisam padrões de 

operação e calculam a 

vida útil restante dos 

componentes.

Intervenção preditiva
Um diagnóstico 

preditivo preciso é 

entregue ao técnico 

em tempo real, 

indicando onde as 

intervenções serão 

necessárias.

1 2 3

MAX: a verdadeira transformação na manutenção 
de elevadores.

Somos uma das principais empresas de elevadores 
do mundo. Com uma capacidade singular de 
engenharia, desenvolvemos soluções de tecnologia 
disruptiva como o MULTI®, primeiro elevador sem 
cabos do mundo, o ACCEL®, uma esteira de alta 
capacidade e o MAX®, solução preditiva para a 
manutenção de elevadores baseada no conceito 
“internet das coisas”. 

Depois de construir um novo sistema de última 
geração ou otimizar e modernizar os existentes, 
nossas soluções fornecem efi ciência energética 

e de tempo, ajudando a enfrentar os desafi os da 
urbanização e transformando as cidades em lugares 
melhores para se viver. 

Um parceiro confi ável

Nós apoiamos nossos clientes durante todo o ciclo 
de vida de seu projeto. A cada passo, queremos 
entender suas necessidades e entregar soluções 
em transporte de passageiros, manutenção e 
modernização mais seguras, garantindo a qualidade 
TK Elevator.

TK Elevator movendo 
pessoas e construindo o 
futuro da mobilidade urbana.

+50.000
colaboradores

€7.7 bilhões
vendas superiores à

900 unidades
mais de 

de negócio

150 países
clientes em

SEU PARCEIRO 
DE INOVAÇÃO
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Vista superior

Todas as medidas estão em mm.

Dimensionamento

estacionamento
inferior mínimo

Especificações

Carga nominal 125 kg

Velocidade 6,0 m/min

Percurso linear máximo 7,10 m (T - S)

Limites de inclinação 28° a 53°

Sistema de acionamento pinhão e cremalheira

Motor 1/2 HP Operação: 24 VDC (reversível)

Alimentação 220 V

Sistema de controle Movido à bateria selada; 24 VDC, com painel de controle SoftStart

Controles
Por pressão constante posicionado no encosto de descanso para o braço. Controles remo-
tos de chamada/envio com infravermelho em ambas extremidades da escada

Dispositivos de segurança
Sensores de obstrução de carga, sensores de obstrução do apoio para os pés, chave de 
desligamento do assento giratório, chaves de limite final, cinto de segurança
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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