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SOLUÇÕES EM 
MOBILIDADE

Gerenciar o fluxo de pessoas e materiais em um hospital 
moderno é um imenso desafio. Pacientes em macas precisam 
ser transladados rapidamente e com segurança. Alimentos, 
roupas de cama, suprimentos médicos e equipamentos devem 
ser transportados sem interrupção. 

Quando se trata de salvar vidas, cada segundo pode fazer a 
diferença, por essa razão, equipes médicas também necessitam 
se locomover com a máxima agilidade.

Elevadores são usados tanto por pacientes como por visitantes, 
muitos dos quais podem ter necessidades especiais de 
mobilidade. 

 

Pensando nisso, apresentamos nossas  
soluções para hospitais:

 ʣ Elevadores para passageiros.

 ʣ Elevadores maca-leito.

 ʣ Escadas rolantes.

 ʣ Elevadores de uso restrito.

 ʣ Heliponto.

 ʣ AGILE – Gestão de elevadores.
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O elevador para soluções hospitalares foi projetado 
com tecnologia de ponta para oferecer segurança 
e conforto, garantindo a movimentação confiável e 
segura dos pacientes, profissionais e equipamentos.
Atendendo os mais altos níveis de exigência, 
garantimos a melhor performance para o seu hospital. 

A escolha certa para o seu 
empreendimento.

Características técnicas

Tipo de elevador Elevador com e sem casa de máquinas

Capacidade 16, 18, 20, 22, 24 e 26 passageiros

Velocidade 60, 90, 105 e 120 m/min

Percurso Até 120 metros

Número de paradas Até 44 paradas

Cabina Amazon

Tipos de portas Abertura lateral e abertura central
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Cabina Amazon maca-leito

TK Elevator presente no dia 
a dia hospitalar.

Elevador para heliponto
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Maca-leito 

Para o transporte de macas, a norma NBR 14.712 
indica cabinas com dimensões internas mínimas 
de 1,20 m de largura por 2,20 m de comprimento 
e portas de 1,10 m.

Carro-leito 

Quando for previsto o transporte do paciente no 
próprio leito, a norma indica que a cabina deve 
ter no mínimo 1,50 m de largura por 2,20 m de 
comprimento e portas de 1,20 m.

Normas

 ʣ Bate maca.

 ʣ Guarda-corpo nos 3 lados.

 ʣ Botoeiras (new soft press e high protection).

 ʣ Emergência hospitalar – opcional. 

 ʣ Heliporto Maca – sob consulta.

Diferenciais
Bate maca

Cabina amazon

Botoeira

Guarda-corpo
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Indicadores de posição 

Botoeiras de pavimento

TKE-300

High Protection

Com LED azul ou vermelho

Com LED azul ou vermelho Botões

Botões

New Soft Press

Sinalização

TKE-921 Plus (acabamento na 
cor preta - LED vermelho)

TKE-921 Plus (acabamento 
em inox - LED azul)

TKE-200
(LED vermelho)

TKE-200
(LED azul)

Botoeiras de cabina 

TKE-XXI Cabina
monocromático

TKE-99 Plus Cabina 
(também disponível 
com LED azul)

TKE-600 
Cabina colorido

Teclado 
(Biotracking é 
opcional)

Teclado 

New Soft Press 
com LED azul ou 
vermelho

High Protection 
com LED azul ou 
vermelho

Indicadores de posição de cabina 
(no painel de operação)

Quando botoeira de cabina teclado, utilizar o indicador de 
posição TKE-XXI Cabina.



1 31 2

SERVIÇOS
TK ELEVATOR

Nossos 1,8 mil técnicos de serviço 
estão sempre prontos para garantir a 
segurança e a confiabilidade 
dos equipamentos de mobilidade.

No Brasil, temos mais de 70 mil equipamentos 
em manutenção, desde pontes de embarque de 
passageiros, soluções para acessibilidade, escadas 
rolantes, esteiras e, é claro, elevadores.

Nós apostamos na tecnologia como aliada para 
melhorar nossos serviços, por isso somos a 
primeira empresa a oferecer soluções de TI que 
permitem monitorar, analisar e planejar a gestão de 
serviço, interligando diferentes áreas da empresa e 
melhorando o relacionamento com nossos clientes.
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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.
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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 eficiência energética 

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

Um parceiro confiável

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.
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+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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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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