
REPAROS E SERVIÇOS
ThyssenKrupp Elevadores
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REVITALIZAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS
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O serviço de revitalização da casa de máquinas 
compreende um conjunto de trabalhos que 
impactam na aparência, segurança e vida útil 
dos equipamentos. 

O serviço visa manter a qualidade percebida 
nos equipamentos e estender sua vida útil, 
proporcionando um ambiente limpo e adequado 
para trabalho, dentro dos padrões de qualidade 
ThyssenKrupp. A revitalização elimina a sujeira 
que invade e impregna os componentes e 
sistemas, impactando no desempenho do 
maquinário.

A revitalização se faz necessária quando 
o equipamento apresenta sinais de má 
conservação, sujeira incrustada ou quando o 
ambiente se encontra inadequado em termos de 
segurança e sinalização.

A revitalização inclui:
• Pintura do piso (tinta impermeável e antiaderente)
• Pintura da máquina de tração (tinta antioxidante)
• Pintura de alerta às partes móveis
• Limpeza das placas do quadro de comando 
• Instalação de luz de emergência (opcional). 

ThyssenKrupp Elevadores

Pintura, limpeza e sinalizaçãoREPAROS

Pintura do piso da casa de máquinas

Pintura das máquinas de tração

Antes e depois da revitalização da casa de máquinas
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O óleo lubrificante reduz o atrito dos 
componentes móveis da máquina de tração, que 
é a principal responsável pelo deslocamento do 
elevador. 

O desgaste oriundo da constante utilização 
do equipamento faz com que resíduos fiquem 
acumulados no óleo. Aliado a isso e com o uso 
contínuo, o lubrificante perde as propriedades 
físicas necessárias para a proteção e o 
bom funcionamento do equipamento, e sua 
substituição deve ser efetuada.

A troca de óleo deve ocorrer a cada dois anos e 
sempre que for identificada a necessidade nas 
inspeções trimestrais. Para isso, basta checar na 
etiqueta a data da última troca. A substituição 
deve ainda ocorrer sempre que o produto 
apresentar alteração nos aspectos de coloração e 
viscosidade. 

O óleo, quando adequado para o uso, aumenta 
a vida útil da máquina de tração e otimiza seu 
desempenho, prevenindo o superaquecimento e 
paralisação dos elevadores.

ThyssenKrupp Elevadores

Substituição do óleo da máquinaREPAROS

U S A R  Ó L E O  S A E  1 4 0  G R A U  I S O  6 8 0
 FORNECEDORES/ DENOMINAÇÃO COMERCIAL:
  • SHELL / OMALA 680
   • C A ST R OL / IL O  SP  680

CÓD.  TKE X07.033.408 CÓD.  PEÇA 13318.1

PRÓXIMA TROCA DE ÓLEO

(MÊS)        (ANO)

MARCA DO ÓLEO

 LOTE Nº:

No detalhe amarelo, localização da máquina de tração

Etiqueta com a data da última troca de óleo realizadaMáquina de tração e visualizador do nível de óleo (detalhe)
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O vazamento do óleo pode ocorrer nas partes 
responsáveis pela vedação da caixa redutora: 
eixo da polia de tração, visor de óleo, tampas 
laterias e retentor do eixo sem-fim.

Com o passar do tempo, os pontos de vedação 
e retenção do óleo na máquina de tração sofrem 
desgastes, podendo ocasionar vazamentos que 
reduzem a lubrificação da máquina, impactando 
no seu funcionamento.

A renovação dos componentes de retenção 
e vedação deve ocorrer sempre que houver 
vazamentos, sinais de desgaste ou o nível 
do óleo acusar insuficiência do produto. 
A verificação desses problemas deve ser 
identificada nas inspeções mensais. A urgência 
da substituição das peças se dará por meio da 
análise da equipe técnica.

A renovação de pontos de vedação e retenção 
garante a manutenção do nível do lubrificante, 
e impede que o óleo desperdiçado atinja as 
lonas de freio. Essa situação pode comprometer 
o sistema de frenagem dos elevadores e, 
consequentemente, a segurança dos usuários.

ThyssenKrupp Elevadores

Vazamento de óleoREPAROS

Óleo no nível corretoÓleo abaixo do nível

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Vazamento de óleo na caixa redutora

Reservatório de óleo do dreno
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Os rolamentos são responsáveis por reduzir a 
fricção entre as peças móveis da máquina de 
tração e das polias do sistema mecânico do 
elevador.  

Com o funcionamento contínuo, os componentes 
do rolamento sofrem desgaste em decorrência 
do atrito entre as suas peças. 

A troca desse componente deve ocorrer sempre 
que houver incidência de ruído no motor ou na 
máquina de tração, ou quando as inspeções 
mensais da manutenção preventiva acusarem 
necessidade. 

O procedimento previne a paralisação do 
equipamento e garante a disponibilidade do 
elevador. 

ThyssenKrupp Elevadores

Troca de rolamentosREPAROS

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Rolamento novo

Localização do rolamento na máquina de tração
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O freio eletromecânico é um item de segurança 
cuja principal função é garantir a parada e 
permanência do elevador no andar solicitado.

Com o funcionamento contínuo, muitos de 
seus componentes sofrem um desgaste natural 
provocado pelo movimento entre peças ou 
componentes em contato. 

Quando necessário, reparos devem ser 
efetuados para que seu equipamento funcione 
com a segurança, desempenho e conforto 
esperados. A inspeção preventiva dos freios é 
realizada mensalmente, observando-se itens 
como sapatas, mola, lona, núcleo, êmbolo e 
flange. Elevadores mais antigos são dotados de 
freios do tipo simples, menos eficientes que o 
modelo duplo exigido pela atual norma brasileira 
NBR NM 207. Consulte a ThyssenKrupp sobre a 
viabilidade de instalação do modelo de freio de 
dupla ação em seu elevador.

Em caso de falta de energia elétrica, os freios 
são acionados instantaneamente, garantindo a 
segurança do usuário.

ThyssenKrupp Elevadores

Substituição de freiosREPAROS

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Localização dos freios na casa de máquinas

Freios duplos
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Kit de reparos para freios simples

ThyssenKrupp Elevadores

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

O kit de reparos auxilia o procedimento de reparo 
do freio, fornecendo em conjunto todas as peças 
que são submetidas ao desgaste decorrente 
das operações. Assim, o reparo do freio é feito 
de maneira completa, assegurando seu bom 
funcionamento e evitando eventuais transtornos. 
São oferecidas duas soluções de kit de freios simples:

Kit reparo com sapata: recomendado para 
modelos de elevadores de 2 velocidades, que 
promovem a interrupção do movimento pela 
ação mecânica do freio e por isso necessitam de 
substituições regulares das sapatas.

Kit reparo sem sapata: recomendado para 
elevadores como o Frequencedyne, onde a 
interrupção do movimento é feita pelo controlador 
de velocidade, sendo as sapatas mecânicas 
utilizadas somente para manter o elevador 
parado.

O kit contém:
• Anel de feltro
• Tirante
• Anel do tirante
• Alavanca
• Mola de compressão
• Anel elástico
• Sapata do freio com lona
• Arruela de pressão
• Parafusos

• Porcas
• Placa
• Espaçador
• Pino de alavanca
• Pino de sapata
• Chave de fim de curso
• Núcleo reto móvel
• Bisnaga de graxa

Kit de reparos para freios simples

Detalhe dos componentes

Embalagem do kit de reparos

REPAROS
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Os cabos de tração têm a função de tracionar e 
sustentar o peso da cabina, do contrapeso e dos 
passageiros durante o trajeto.

Pelo constante movimento e atrito, os cabos 
sofrem desgastes naturais. A substituição 
deve ser efetuada assim que anomalias forem 
identificadas na inspeção periódica, tais como  
quebras, redução no diâmetro ou oxidação nos fios.

De modo a evitar riscos de ruptura, sempre que 
as inspeções periódicas acusarem necessidade 
de substituição, os cabos de aço devem ser 
trocados o quanto antes. Para tanto, os técnicos 
analisam a integridade do cabo de tração, 
conforme a quantidade de arames e pernas 
danificadas.

A substituição dos cabos de tração garante a 
manutenção do coeficiente de segurança do 
sistema, bem como evita o desgaste prematuro 
das respectivas polias. Tudo em nome da 
segurança do usuário.

ThyssenKrupp Elevadores

Troca dos cabos de traçãoREPAROS

cabo

arame externo

arame central

alma

perna

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Cabo de tração novo

Composição do cabo de tração
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REPAROS

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.
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Os cabos de tração têm a função de tracionar e 
sustentar o peso da cabina, do contrapeso e dos 
passageiros durante o trajeto. 

Pelo tracionamento constante, os cabos de 
aço sofrem alongamentos naturais. A função 
do encurtamento é garantir uma distância 
segura entre o contrapeso e o parachoque, e é 
indispensável para o funcionamento correto dos 
elevadores, mesmo os mais novos. 

Periodicamente são realizadas medidas dos 
limites máximos de estiramento do cabo, 
acompanhando a evolução do esticamento e 
sinalizando preventivamente o momento para 
adequação.

Confere maior segurança aos usuários e 
maior durabilidade ao equipamento, evitando 
paralisações desnecessárias e maiores despesas 
para o condomínio; elimina degraus no último 
pavimento e desgaste prematuro do maquinário.

Encurtamento dos cabos de tração

Localização dos cabos de tração
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As polias são as peças responsáveis por 
direcionar os cabos de aço através de seus 
canais e transmitir o movimento ao equipamento. 
As polias devem vir acompanhadas de uma 
proteção contra danos ao corpo humano e 
introdução de objetos entre cabos e ranhuras.

A necessidade de substituição decorre do 
desgaste natural ocasionado pelo tempo de uso 
do equipamento e do atrito existente entre a polia 
de tração e o cabo de aço.

A polia deve ser substituída sempre que as 
inspeções periódicas detectarem um desgaste 
anormal ou excessivo da peça. O desgaste dos 
canais da polia pode provocar excesso ou perda 
de aderência aos cabos, expondo os usuários a 
riscos desnecessários. 

A troca da polia com canais desgastados garante 
a integridade da segurança dos usuários. A 
instalação de protetores mantém as partes 
girantes seguras ao acesso não intencional, 
sem atrapalhar as operações de manutenção e 
inspeção da polia.

ThyssenKrupp Elevadores

Substituição da polia e protetorREPAROS

Protetor da polia

Polia na máquina de tração

Polia sendo trocada

Polia nova Polia com desgaste
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A borracha de acoplamento é o dispositivo que 
conecta o conjunto do motor, engrenagem e 
freio. Sua forma construtiva permite que não 
haja propagação das vibrações causadas por 
possíveis desalinhamentos entre o motor e o 
redutor do elevador.

Com o uso, a borracha sofre desgastes e origina 
folgas no acoplamento. Devido ao atrito e 
consequente espaçamento entre as peças, os 
usuários poderão sofrer desconforto durante as 
chegadas e partidas. 

A peça deve ser substituída sempre que houver 
vibração na cabina ocasionada pela folga no 
acoplamento. Nossa equipe técnica realiza 
periodicamente testes e inspeções com o 
intuito de garantir o bom funcionamento do 
equipamento, atuando de forma preventiva.

A troca da borracha de acoplamento garante que 
o elevador opere de maneira confortável, sem 
vibrações ou balanços durante as viagens.

ThyssenKrupp Elevadores

Borracha de acoplamentoREPAROS

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Localização da borracha de acoplamento

Borracha de acoplamento
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O cabo do regulador é um cabo de aço 
responsável por acionar o freio de segurança no 
momento em que a velocidade ultrapasse o limite 
permitido. É fixado na cabina e é tracionado 
pelas polias do regulador e tensora que fica no 
fundo do poço.

Pelo constante movimento e atrito, os cabos 
sofrem desgastes naturais, que podem ser 
percebidos durante as inspeções realizadas pela 
equipe técnica.

A substituição ou encurtamento dos cabos  
deve ser efetuada quando atingidos os limites 
de degradação determinados pelas normas 
técnicas. Pequenas quebras, redução no 
diâmetro ou oxidação acusam necessidade de 
troca, ao passo que o encurtamento é requerido 
quando a polia tensora passa a encostar no 
fundo do poço do elevador. De modo a evitar 
riscos de ruptura, sempre que as inspeções 
acusarem necessidade de manutenção, esta 
deve ser realizada o quanto antes. 

A substituição ou encurtamento do cabo do 
regulador evita a falha do aparelho de segurança 
durante o percurso, bem como vibrações e 
paralisações repentinas. 

ThyssenKrupp Elevadores

Troca ou encurtamento
do cabo do reguladorREPAROS

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Cabos e regulador de velocidade
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O regulador de velocidade é um importante 
dispositivo de segurança do elevador que 
aciona o freio sob a cabina em situações de 
emergência. 

Com o constante funcionamento, o desgaste 
dos componentes pode comprometer o 
funcionamento do dispositivo, em virtude do 
atrito constante do cabo de aço com a polia, de 
desgastes da mola e roldana, ou violação dos 
lacres.

A troca desse componente deve ocorrer em 
prevenção a situações de risco dos passageiros 
por paralisações repentinas, ocasionadas pelo 
acionamento indevido do freio de segurança.

A substituição do regulador de velocidade  
previne problemas como a sobrevelocidade no 
percurso e trepidações da cabina. Atende às 
normas de segurança e instalação de elevadores 
NM 207, com calibragem que segue rígidos 
processos de qualidade e sofre testes periódicos.

ThyssenKrupp Elevadores

Troca do regulador de velocidadeREPAROS

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Regulador de velocidade
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A ThyssenKrupp Elevadores, pensando na 
segurança de seus clientes e funcionários, dispõe 
de um trabalho de adequação dos elevadores 
anteriores à norma NM 207/199, de forma a 
diminuir o risco de acidentes. Esta norma foi 
concebida buscando normalizar os requisitos 
de segurança para elevadores elétricos de 
passageiros, fabricados a partir de sua publicação. 

Luz de emergência na casa de máquinas:  
autonomia de uma hora e iluminação de 10 lx, 
permite resgates em caso de falta de energia.

Protetores de polia e regulador de velocidade: 
evitam acesso às partes móveis da casa de máquinas.

Guarda-corpo na casa de máquinas: proteção 
em alturas superiores a 90 cm, garantindo a 
segurança do técnico que realiza a manutenção.

Iluminação da caixa de corrida: iluminação de 
20 lx durante reparos e manutenção.

Sinalização, avisos e pintura no piso: evitam 
acidentes de risco elétrico e atendem à NR-10.

Quadro de Força: adequação à NBR-5410.

Quadro de força com DR para circuito 
de iluminação e tomadas: dispositivo de 
proteção contra choque elétrico em circuitos de 
iluminação, alarme e tomadas.

Escada de acesso ao poço: permite que o 
técnico desça com segurança ao poço.

Guarda-corpo sobre a cabina: proteção para o 
técnico ao realizar manutenção sobre a cabina.

Luz de emergência da cabina: luz de 
emergência com autonomia de uma hora e 
iluminação de 2 lx.

Comando sobre/desce da cabina: deve-se 
colocar no topo da cabina uma botoeira de 
controle, que facilita ao técnico a realização dos 
serviços de manutenção.

Cornija: reduz risco de acidente em caso de 
resgate de passageiro retido na cabina.

ThyssenKrupp Elevadores

Foco na segurançaREPAROS

Cornija

Quadro de força

Iluminação na caixa de corrida

Guarda-corpo sobre a cabina
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Buscando adaptar os equipamentos a 
um mercado cada vez mais exigente, a 
ThyssenKrupp Elevadores oferece uma série de 
opcionais para o seu elevador, com produtos 
adaptáveis a diferentes equipamentos, bem 
como às normas de acessibilidade.

Acessórios disponíveis:

•	 Gongo: campainha de aproximação.

•	 Digivox: sistema de informação de viva-voz 
da cabine.

•	 Chamada TK-49: chamada por código.

•	 TKVision: sistema de gerenciamento do 
tráfego do elevador.

•	 Central telefônica e Interfone: sistema de 
comunicação com a portaria.

•	 Relógio digital

•	 Indicador de pavimento: indica a posição 
do elevador.

•	 Jornal eletrônico: dispositivo de informação 
para o cliente.

•	 Sistema de iluminação LED da cabina

•	 Chamada preferencial: sistema para pôr o 
elevador em modo preferencial, eliminando 
as chamadas de pavimento.

ThyssenKrupp Elevadores

Facilidade e tecnologiaREPAROS

Sistema de iluminação LED da cabina

TKVision, para gerenciamento de tráfego no elevador

Indicador de pavimento ST 300

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.
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ThyssenKrupp Elevadores

REPAROS

O fecho eletromecânico possui um dispositivo de 
segurança que impede a remoção da chave de 
abertura de emergência se a porta de pavimento 
não estiver fechada e travada devidamente.

Reduz o risco de abertura indevida da porta de 
pavimento graças a uma chave especialmente 
projetada para esse fim. Sua operação pode ser 
realizada apenas por pessoas autorizadas.

O produto não necessita alteração mecânica 
ou ferramentas especiais para sua instalação, 
dispensando também a necessidade de nova 
furação no marco e porta, exceto para passagem 
do novo ilhós em alguns modelos de elevadores.

O fecho eletromecânico reduz riscos no regaste 
de passageiros presos, pois evita o não 
travamento da porta em casos de emergência. 
Também melhora a performance do equipamento 
como um todo, que tem seu funcionamento 
otimizado sem as interrupções causadas pelo 
trinco, além de prevenir o desgaste dos itens 
relacionados ao seu funcionamento.

Fecho eletromecânico

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Abertura de porta com fecho eletromecânico

Exemplo de composição do kit do produto
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ThyssenKrupp Elevadores

REPAROS

Soleira é o trilho de alumínio por onde as portas 
correm. É fixada no piso do pavimento e na parte 
inferior da estrutura de porta da cabina.

A necessidade de troca da soleira pode acontecer 
pelo desgaste mecânico natural, causado pelo 
atrito entre a corrediça e a soleira, ou originado 
de má utilização do elevador durante a fase de 
obras ou reforma, e por sobrecarga, que causam 
deformações à soleira. 

A soleira com muita folga ou deformada pode 
interferir no funcionamento do sensor luminoso 
ou no fechamento de porta, não permitindo 
a partida do elevador. Nossa equipe técnica 
realiza testes e vistorias periódicas, atuando 
preventivamente, no sentido de garantir o bom 
funcionamento do equipamento.

Quando em bom estado, a soleira garante o 
fechamento e abertura da porta de forma suave e 
sem ruídos. 

Substituição de soleira

Nossos serviços atendem à Norma 
NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de 
Passageiros (Requisitos de segurança 
para construção e instalação).

Qualidade e infraestrutura de uma multinacional alemã
Oferecemos sempre a melhor performance para seu equipamento, com produtos homologados 
e equipe técnica altamente qualificada, que garantem a segurança na execução dos reparos com 
prévia análise de riscos.

Valorização do seu patrimônio
A execução desses reparos converte custos em investimento: o conforto das viagens aumenta 
e a vida útil dos componentes é prolongada, evitando paralisações do elevador. Não trocar 
peças danificadas pode acarretar em maiores despesas e transtornos ao condomínio, além de 
comprometer a segurança dos usuários.

Aplicação da soleira no elevador

Detalhe do perfil da soleira
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