
ELEVADORES
MONTA-CARGAS

Soluções em transporte 
vertical de cargas.
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Ideal para agilizar o transporte de pequenas cargas 
em edifícios comerciais e residenciais, o elevador 
monta-cargas TKE também auxilia na comunicação 
entre portaria e pavimentos. Este equipamento foi 
desenvolvido para proporcionar maior comodidade e 
praticidade ao usuário. 
Nosso objetivo é atender às necessidades do mercado, 
aliando qualidade à tecnologia de ponta que é marca 
do estilo TK Elevator.

Benefícios
 ʣ Rapidez na montagem e instalação.

 ʣ Possibilidade de alteração do número de paradas.

 ʣ Baixo consumo de energia.

 ʣ Baixo nível de ruído.

 ʣ Dispensa casa de máquinas e poço.

 ʣ Porta de cabina guilhotina manualem inox.

 ʣ Garantia de 12 meses.

 ʣ Entradas opostas (opcional). 

Características técnicas

Percurso Até 30 m*

Velocidade 22 m/min

Porta Guilhotina em inox na cabina e nos pavimentos

Cabina Em inox

Paradas Máximo 10*

*acima sob consulta

ELEVADOR
MONTA-CARGAS
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Proteção no quadro de distribuição

Tipos e quantidades Disjuntores

trifásica (1) 16 A

Transformador na sub-estação

Potência disponível (por elevador)

Capacidade 100 kg 4 kVA

Capacidade 200 kg 6 kVA

Capacidade 300 kg 8 kVA

Eletroduto rídigo 25 mm2

Max. 3000 mm

Quadro de força

1.
30

0 
mm

Quadro de força

Piso do pavimento

extremo inferior

Quadro de força 

Tomada monofásica (600 Watts)

Quadro para disjuntor (externo 

ou embutido na alvenaria)

Disjuntor trifásico 

Barra terminal para neutro

Barra terminal para terra

Cabina convencional

Capacidade 
(kg)

X Y WI DI AU OP DF DT EGcab EGcp

100 960 910 600 600 600 600 390 430 700 600

200 1060 1010 700 700 700 700 420 500 800 600

300 1160 1110 800 800 800 800 480 540 900 600

Cabina com entradas opostas

Capacidade 
(kg)

X Y WI DI AU OP DF DT EGcab EGcp

100 1120 840 600 600 600 600 410 558 700 330

200 1220 940 700 700 700 700 460 608 800 420

300 1320 1040 800 800 800 800 510 658 900 500

Tabela de esforços

Capacidade 
(kg)

R1 kgf R2 kgf P1 kgf P2 kgf

100 450 450 530 740

200 650 650 780 1050

300 850 850 1030 1360

Cálculos de esforços para P/P1 e P2 realizados 

considerando-se a carga estática da cabina 

(P2) e do contrapeso (P1), multiplicando cada 

um deles pelo fator 2,8.

Cabina com entradas opostasCabina convencional

X

Nota: 1. Quadro de comando do elevador 

instalado junto à máquina de tração.

Características do motor

Capacidade 100 kg 200 kg 300 kg

Potência 0,55 kW 1,10 kW 1,5 kW

Tensão 220 V 380 V 220 V 380 V 220 V 380 V

Corrente nom. 2,9 A 1,6 A 4,43 A 3,0 A 6,12 A 4,0 A

Corrente part. 13,1 A 7,6 A 30,9 A 17,9 A 48,4 A 28,0 A

Frequência 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Nº polos 4 4 4

Características da rede elétrica

Fiação para monta-cargas (em tubulação independente, por elevador)

Condutores e 
quantidades

Bitolas para a distância de até 50 m 
entre a sub-estação e casa de máquinas

fase (3) 2,5 mm2

terra (1) 2,5 mm2

neutro (1) 2,5 mm2

Outros acessórios
 ʣ Máquina de tração com 

motofreio.

 ʣ Sinalizador sonoro de chegada 
(padrão).

 ʣ Botoeira High Protection 
autoiluminada: sinal luminoso 
nos botões de todos os 
pavimentos e LED “em uso”.

 ʣ Setas de direção em todos 
pavimentos e de indicação no 
pavimento de acesso.

 ʣ Cabina em aço inox escovado 
com uma prateleira (padrão).

 ʣ Marco de pavimento em aço 
inox escovado (padrão).

Dimensionamento
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AU M P Última altura

600 2300 280 3050

700 2400 330 3150

800 2500 400 3250

1

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.
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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

Cortes laterais

Detalhe de fixação da porta guilhotina Detalhe da máquina de tração

Porta guilhotina de pavimento Vão na alvenaria

Abertura útil Abertura útil J K

600 600 900 1000

700 700 1000 1100

800 800 1100 1200
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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