
ESTEIRAS 
ROLANTES 
ORINOCO

Mobilidade e conforto.
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MOBILIDADE, 
CONFORTO E 
TECNOLOGIA 
TK ELEVATOR.

Nossas esteiras rolantes orinoco garantem excelência em mobilidade 
para aeroportos, edifícios comerciais, supermercados, shopping centers e 
metrôs em todo o mundo. Flexível, a esteira rolante orinoco pode atender 
todas as suas necessidades. Essa versatilidade inclui: deslocamentos de 
grande distância, largura de palete excepcional, configurações horizontais 
ou inclinadas, além de opções de instalação internas ou externas. 
Conheça a orinoco, a melhor opção para o seu projeto.

Mobilidade / garanta conforto 
aos usuários

Em aeroportos e outros espaços 
públicos lotados, os paletes 
exclusivos de 1600 mm de 
largura da orinoco aumentam o 
nível de segurança, conforto e 
capacidade.

Flexível 

Otimize a mobilidade em seu 
empreendimento. A orinoco 
permite deslocamentos 
de grande distância (até 
200 metros), além de suas 
configurações horizontais e 
inclinadas e aplicação tanto 
interna quanto externa.

A beleza está nos detalhes

Quando fabricamos as esteiras 
rolantes, prestamos muita 
atenção aos mínimos detalhes 
para garantir um acabamento 
perfeito para o seu projeto. A 
precisa montagem mecânica 
e sistemas inteligentes de 
controle foram projetados para 
transportar passageiros de modo 
estável e seguro.
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Personalização 

Para incrementar esta experiência única de 

transporte, você pode escolher configurações 

adicionais e personalizáveis como revestimentos, 

cores atraentes para os corrimões e outras opções 

de iluminação exclusivas. 

Modelo plano até 6 graus

Modelo inclinado até 12 graus

As diversas 
características e opções 
de customização 
permitem que a 
orinoco se adeque 
perfeitamente ao seu 
empreendimento, seja 
aeroportos, estações 
de metrô ou ambientes 
varejistas. Nossos 
especialistas terão prazer 
em aconselhá-lo sobre a 
escolha da esteira ideal 
para o seu projeto.

Torne o seu 
projeto único.

Pisadeiras exclusivas

Pentes e proteções customizáveis

Paletes espetaculares e

iluminação de vãos de palete

Display

Iluminação de rodapé atraente

Balaustrada diferenciada
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A orinoco é uma solução ultra flexível e com 
dimensional eficiente para empreendimentos de 
alto padrão. Experiência e know-how TK Elevator 
que inspiram confiança e segurança em todos os 
nossos projetos.

A beleza está nos detalhes. 

Quando fabricamos a sua orinoco, empregamos 
atenção até mesmo nos mínimos detalhes para 
garantir acabamento perfeito em seu projeto.

Engenharia, inovação e 
o mais alto desempenho

Trilhos e guia precisos

Os trilhos e guia são 
precisamente alinhados com 
as melhores ferramentas de 
ajuste, alcançando assim 
um percurso perfeitamente 
uniforme e para o máximo 
conforto no deslocamento.

Guias de retorno

Os degraus se movem 
sobre guias que reduzem 
o desgaste, as emissões 
de ruído e a manutenção.

Trilhos para uma jornada fluida

Os trilhos permitem uma 
transição suave da corrente 
permitindo um perfeito 
deslocamento.
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Projetando um edifício comercial ou projeto de infraestrutura? 
A orinoco é a parceira perfeita para garantir a segurança de 
passageiros. As configurações comprovadas do produto e as 
cerca de 50 funcionalidades e opções de segurança incluem 
dispositivos de segurança de movimento que protegem seu 
investimento e o bem-estar de seus passageiros.

Segurança eficiente 

A fim de preservar a integridade dos usuários, o freio 
atua imediatamente sobre o equipamento. 

Balaustradas altas

Você pode escolher entre balaustradas estreitas ou 
mais altas disponíveis em vidro, aço ou inox. A altura 
padrão é de 1 m e está disponível com altura a partir de 
1100 mm para garantir uma experiência mais segura. 

Estrutura de suporte 

Engenharia e fabricação precisas garantem um produto confiável, com maior conforto nos 
deslocamentos, bem como longa vida útil dos componentes. Design útil e construção sólida. Nossas 
estruturas de suporte são de alta qualidade e especialmente projetadas para garantir operação 
constante e eficiente. A orinoco® cumpre os mais altos padrões internacionais EM 1998 e EM 1090.

Segurança

São mais de 50 itens inclusos e opcionais que garantem o funcionamento 
seguro e extremamente confiável do equipamento. A orinoco® oferece uma 
ampla gama de dispositivos de segurança de movimento, bem como recursos 
importantes que garantem a segurança dos passageiros, dia após dia.

SEGURANÇA EM 
PRIMEIRO LUGAR 
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Operação intermitente

Na ausência de qualquer passageiro, a orinoco 
diminui a velocidade até chegar a parada após um 
período de tempo definido. Esta função de operação 
reduz o consumo de energia em até 95%.

Acionador ETA

Maior eficiência, menos manutenção. Com 96% de 
eficiência e lubrificação com duração de 40.000 
horas, nosso ETA-Drive é uma boa escolha para 
você e para o meio ambiente.

Classe de eficiência energética

De acordo com a ISO 25745-3 a orinoco oferece a 
mais alta classe de eficiência energética, atingindo o 
nível A+++.

Iluminação LED

A orinoco utiliza iluminação LED, o que reduz o 
consumo de energia até 90% em comparação aos 
métodos de iluminação convencionais.

Operação star-delta

Este dispositivo opcional possibilita até 15% de 
economia de energia quando não há passageiros na 
esteira rolante. Depois de ligado, o motor funciona 
a um terço da sua potência nominal e só muda para 
potência máxima quando um passageiro passa a 
barreira fotoelétrica na entrada do equipamento. 

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Nos esforçamos para 
melhorar continuamente 
o desempenho e a 
sustentabilidade de 
nossas esteiras rolantes, 
assegurando o mínimo de 
consumo de energia no 
empreendimento. 
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One World Trade Center

As esteiras orinoco 
no mundo

Adolfo Suárez Madrid - Barajas Airport

Aeroporto Internacional Galeão

Suvarnabhumi Airport Rail Bangkok

Beijing International Airport T3 Terminal
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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

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.
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/tke.brasil

/TKE.Brasil

/TKE_BR

/tke-global

/SeuElevador

0800.7070.499

tkelevator.com.br  
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