
DEN INTELLIGENTE GODS- 
OG PASSAGERELEVATOR 
ER HER 

KONE TranSys™ DX 
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Sæt nye standarder for elevatoroplevelsen 
i unikke miljøer med nye designretninger, 
funktionelle og holdbare materialer, 
direkte og indirekte belysning, nye 
informationsløsninger og en ny modulær 
signalisering. 

Skil dig ud fra mængden med 
en helt ny brugeroplevelse til 
miljøer med et stort People Flow 
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Mulighed for digital integration 
gør det lettere end nogensinde at 
integrere godselevatorer i en bygnings 
logistikkæde. Nye tjenester, som er mulige 
takket være KONE’s digitale platform 
og KONE Partner Ecosystem, samt 
programmeringsgrænseflader (API’er) 
hjælper dig med at transportere ting fra A til 
B så nemt og hurtigt som muligt. 

Nem logistikintegration med 
indbyggede digitale systemer  
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Træf de rigtige valg første gang, og 
planlæg din elevator ned til mindste detalje 
med ekspertrådgivning. Vi tilbyder også 
bæredygtige materialer og teknologier, som 
hjælper dig med at opnå certificeringer for 
et grønt byggeri og sikrer overholdelse af 
gældende sikkerhedskrav og -standarder. 

Planlæg vejen til succes med 
KONE som partner 

I en stadig mere digitaliseret verden hvor alt og 
alle er tilsluttet, er elevatorerne ingen undtagelse. 

KONE TranSys™ DX sætter nye standarder for 
elevatorer til unikke miljøer med de indbyggede 
digitale forbindelser, som sikrer et bedre 
flow for gods og mennesker i en inspirerende 
brugeroplevelse.

KONE TranSys DX med det kompakte KONE 
EcoDisc®-elevatormaskineri, leverer ikke bare en 
enestående effekt og ydelse, men du sparer også 
værdifuld plads i bygningen ved helt at eliminere 
behovet for et maskinrum. 

STYRKE TIL 
AT SAMLE   

SPECIFIKATIONER 

API-klar Tilsluttet Maks. last       
5.000 kg  

Maks. hastighed 
1,6 m/s 

Maks. løftehøjde 
40 m Maks. etager 12  Maks. antal 

personer 53 
Maks. 

gruppestørrelse 4 



KONE TR ANSYS™ DX |  3

KLAR TIL 
DET HELE 

KONE TranSys DX-elevatorstole er bygget til 
opgaven med sikker drift, unik trafikydelse 
og en jævn kørsel. Der findes to KONE TranSys 
DX-løsninger: en designet specifikt til 
varetransport og en til transport af både varer 
og passagerer. KONE TranSys DX er også velegnet 
til køretøjstransport fra  parkeringskældre eller 
tagparkeringspladser, hvor pladsen spiller en stor 
rolle. 

KONE TRANSYS DX 
– EN STÆRK ELEVATOR
Gør din bygning fremtidssikker med denne kraftfulde og 
holdbare tilsluttede elevatorløsning til transport af varer 
i krævende miljøer såsom lagerbygninger, indkøbscentre 
og industrianlæg. KONE TranSys DX kombinerer power 
med et førsteklasses design og kan tilpasses med en lang 
række materialer og signaliseringsmuligheder. 

KONE TRANSYS DX PASSENGER 
– KRAFT TIL AT TRANSPORTERE 
ALLE  
Giv besøgende en fremragende kørekomfort, og 
sørg for, at værdifulde varer transporteres sikkert og 
problemfrit i en pålidelig, tilsluttet og rummelig elevator 
med et stort udvalg af indvendige muligheder at vælge 
imellem. KONE TranSys DX Passenger kombinerer 
kvalitetsdesign med enestående holdbarhed. 



GØR BYGNINGEN 
FREMTIDSSIKKER 
MED INDBYGGEDE 
FORBINDELSER 
Vi har tilføjet tilslutningsmuligheder for 
at gøre KONE TranSys DX-elevatorer mere 
intelligente og attraktive. Et intelligent flow 
betyder, at din elevatorløsning aldrig står 
stille, og din bygning bliver bedre med hver 
opdatering. 

For at give dig ro i sindet i den digitale 
verden er cybersikkerhed og beskyttelse af 
privatlivet en integreret del af vores digitale 
tjenester og forbindelser. Overvågning af 
vores digitale miljøer døgnet rundt, hjælper 
os med at tage os af elevatorerne for dig 
både nu og i fremtiden. 
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Nem opgradering  

Med nem digital integration 
og mulighed for at opgradere 
i fremtiden, efterhånden som 
behovet ændrer sig, kan du tilføje 
nye tilsluttede tjenester, når du skal 
bruge dem. 

Let at læsse og tømme  

De brede døre, den nøjagtige 
standsning, den robuste 
konstruktion og belastningsklasse 
A ved læsning, gør det nemt at 
få varer og passagerer ind og ud. 
Andre læsse-klasser (f.eks. pålæsning 
af lastvogne) er også mulige på 
forespørgsel. Den indbyggede 
forbindelse gør det muligt for 
medarbejdere, der transporterer 
tungt gods, at optimere arbejdet ved 
at tilkalde en elevator eksternt. 

Overholdelse af alle regler   

Optimer din elevator med 
løsninger, som sikrer overholdelse 
af diverse lovbestemmelser og 
regler for elevatorer, herunder 
tilgængelighed, hærværkssikring og 
funktionalitet i tilfælde af brand.  

Pladsbesparelser

KONE EcoDisc-maskineriets 
kompakte design og dørløsningen 
med flere paneler betyder, at der er 
mere plads til rådighed i skakten til 
en større elevatorstol. 



LOGISTIKINTEGRATION 
MED INDBYGGET 
FORBINDELSE  
Intelligente løsninger baseret på digitale teknologier 
forbedrer udstyrets ydelse, tilgængelighed og 
effektivitet. 

Med KONE TranSys DX har du fordel af en ny 
samling af løsninger og tjenester, der kan 
minimere driftsafbrydelserne. Dette omfatter 
digitalt kompatible KONE-løsninger som KONE 24/7 
Connected Services, der sikrer den bedst mulige 
tilgængelighed. 

KONE API’er giver dig også frihed til at udvikle 
dine egne intelligente bygningsløsninger, så du 
bedre kan integrere elevatoren i din logistikkæde 
for at opfylde bygningens behov og maksimere 
effektiviteten. 

Du har også fordel af løsninger og tjenester, der 
er udviklet af det voksende antal partnere i KONE 
Partner Ecosystem. Dette kan f.eks. omfatte 
automatiske transportrobotter, der transporterer 
varer rundt i bygningen via elevatorerne. 
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Et stort People Flow kræver et lodret transportudstyr, 
der kan opfylde kravene om at transportere et stort 
antal mennesker i længere perioder. 

Med KONE TranSys DX-elevatorer kan du udnytte 
digitaliseringen til gøre elevatorturen til noget helt 
særligt og give en helt ny brugeroplevelse. I bygninger 
som lufthavne og indkøbscentre – hvor folk ofte færdes 
i større grupper – har du brug for en løsning, der sikkert, 
nemt og effektivt får dem frem til deres destinationer. 

SKIL DIG UD FRA 
MÆNGDEN MED EN HELT 
NY BRUGEROPLEVELSE TIL 
ELEVATORER MED ET STORT 
PEOPLE FLOw 

ET VARIGT INDTRYK  
Giv medarbejdere og besøgende en helt ny 
oplevelse, og sørg for, at din elevator klarer 
selv de vanskeligste udfordringer med nye 
og robuste materialer og flere muligheder 
for belysning og signalisering. 

NEM OG SIKKER ADGANG 
FOR ALLE  
Døre med op til seks separate paneler giver 
den bredest mulige indgangsplads, hvilket 
sikrer, at et stort antal mennesker hurtigt og 
sikkert kan komme ind og gå ud af elevatoren, 
selv når de rejser med bagage eller skubber 
rundt med klapvogne eller dagligvarer. 

INSPIRERENDE 
ELEVATORINTERIØR  
Et nyt elevatorinteriør er med til at give den 
oplevelse af personflowet, som brugerne 
ønsker – og som bygningen fortjener.   

HOLD ALLE INFORMERET  
Med KONE’s infotainment-løsninger kan du 
dele multimedieindhold samt sikkerheds- 
og bygningsrelaterede oplysninger i 
elevatorstolene og overalt i bygningen.
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PLANLÆG VEJEN TIL 
SUCCES MED KONE 
SOM PARTNER  
Byg grønnere, og sørg for, at dit projekt opfylder 
alle krav, når det gælder lovbestemmelser 
og standard for sikkerhed med bæredygtige 
materialer.

BYG GRØNNERE 
KONE’s løsninger og ekspertise gør en stor forskel, når du gerne 
vil opnå certificeringer og akkrediteringer for grønt byggeri under 
ordninger som BREEAM og LEED. 

BYG EFTER REGULATIVERNE  
KONE TranSys DX overholder alle relevante regler og standarder 
inden for branchen. Tal med din lokale KONE-repræsentant om, 
hvordan vi kan hjælpe dig med spørgsmål som tilgængelighed, 
hærværkssikring og overholdelse af brandsikringsregler. 
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BYG MED EN PARTNER  
Du har fordel af omfattende support gennem hele bygningens 
levetid, fra ekspertråd om planlægning til fleksible 
vedligeholdelses- og moderniseringsløsninger og -tjenester. 
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KONE tilbyder innovative og miljøvenlige løsninger inden for elevatorer, rulletrapper, 
automatiske døre og de systemer, der integrerer dem med moderne intelligente 
bygninger. 

Vi støtter vores kunder i alle faser – lige fra design, fremstilling og installation til 
vedligeholdelse og modernisering. KONE er verdensførende med hensyn til at hjælpe 
vores kunder med at håndtere det store People Flow og gods i deres bygninger. 

Vores engagerede kunderelationer afspejler sig i alle KONE’s løsninger. Det gør os til 
en pålidelig partner gennem hele bygningens levetid. Vi udfordrer den traditionelle 
viden inden for branchen. Vi er hurtige og fleksible, og vi har omdømme som 
teknologisk førende med innovationer som KONE MonoSpace® DX og KONE 
UltraRope®. 

KONE beskæftiger tæt på 57.000 engagerede eksperter, så vi kan betjene dig lokalt og 
over hele verden.  

Dette dokument har kun til formål at give almene oplysninger, og vi forbeholder os ret til når som helst at ændre produktets udformning 
og specifikationer. Ingen af formuleringerne i denne publikation må opfattes som garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, i 
forbindelse med produkter, disses anvendelighed til specielle formål. salgbarhed, kvalitet samt gengivelse af købsvilkår. Der kan forekomme 
mindre forskelle mellem de trykte farver og de reelle. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE Care® og People Flow® er registrerede 
varemærker, der tilhører KONE Corporation. Copyright © 2020 KONE Corporation. 

KONE A/S
 
Marielundvej 10
2730 Herlev
Tlf. 35 87 80 00

www.kone.dk


