
Schindler 6200 – De nieuwe generatie
Kleine ruimte? Denk groots.
De aanpasbare vervangingslift 
voor kleinere schachten. 

Schindler Modernisering

Volgens EN 81 20/50
Nieuwe Europese normen
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Beperkte ruimte? Hier is 
de creatieve oplossing.

Maximale flexibiliteit in minimale ruimtes
De Schindler 6200 past zich aan de beperkingen van kleine schachten 

aan voor een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in de lift, door 

op de millimeter nauwkeurig instelbare cabine-afmetingen en deurpositie, 

lay-out en flexibiliteit van de aandrijving.

Ontwikkeld om te passen
Kleine ruimtes vragen om creativiteit en veelzijdigheid. De nieuwe 

generatie Schindler 6200 biedt een intelligente, uiterst concurrerende 

oplossing voor zeer kleine of smalle schachten.

Duurzame mobiliteit
Elk aspect van de Schindler 6200 is afgestemd op maximale efficiëntie. 

Wat uw vereisten ook zijn, u kunt ervan op aan dat deze lift zowel op 

economisch als ecologisch vlak een verantwoorde oplossing is. 

Aantrekkelijk design voor kleine ruimtes
Met vier designlijnen, 33 bijpassende kleuren en een ruime keuze aan 

interieuropties, sluit de Schindler 6200 naadloos aan op de stijl van uw 

gebouw en voldoet aan de Europese norm.
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Kernspecificaties

Hefvermogen 180 tot 630 kg, 1 tot 8 passagiers

Hefhoogte max. 45 m, max. 19 stopplaatsen

Toegangen aan één zijde

Cabinebreedte 600* tot 1.100 mm (in stappen van 5 mm)

Cabinediepte 710 tot 1.400 mm (in stappen van 5 mm)

Deurtypes
telescopische deuren (T2), centrale
telescopische deuren (C4), vouwdeuren
(4 panelen)

Schachtdeuren
automatisch of semi- automatisch
(hergebruik van draaideuren)

Deurkozijnen
gebruik van bestaande kozijnen of
nieuwe kozijnen of een volledig nieuw
metalen schachtfront

Deurbreedte 600 tot 900* mm (in stappen van 50 mm)

Deurhoogte 2.000 of 2.100 mm

Aandrijving gearless technologie

Snelheid 1,00 m/s

Besturing
met drukknoppen: pick up, neerwaarts
verzamelend en op- en neerwaarts
verzamelend

Afwerking
twee stijlsets en vier decorlijnen of het
Libertà-concept

* Afhankelijk van het deurtype
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Vóór de creatieve oplossingen van de
Schindler 6200

Na de creatieve oplossingen van de
Schindler 6200

xx

Dankzij de geavanceerde technologie kunnen de afmetingen van de Schindler 6200 aangepast worden in stappen
ter grootte van een mier.

Past in ruimtes waar andere liften
niet passen.
In residentiële of kleinere commerciële gebouwen met een 
beperkte schachtruimte is de vervanging van een lift geen 
gemakkelijke opgave. De Schindler 6200 van de nieuwe
generatie biedt een creatieve oplossing. Speciaal ontwor-
pen voor installatie in kleine of smalle liftschachten of 
trappenhuizen, kan de nieuwe Schindler 6200 plaatsen 
bereiken die voor andere liften onbereikbaar zijn.

Intelligent gebruik van de ruimte
De nieuwe generatie Schindler 6200 maakt optimaal 
gebruik van de beschikbare ruimte, zodat de lift tot op de 
laatste millimeter past in de schacht. Dankzij de combinatie 
van fijn instelbare schachtafmetingen, flexibele positioner-
ing van deur en tegengewicht en optimalisatie van alle 
schachtonderdelen wordt het schachtvolume volledig 
benut. Dit betekent een groter hefvermogen en een 
maximaal comfort voor de passagiers.

Kleine ruimtes vragen om creativiteit en veelzijdigheid. De nieuwe generatie 
Schindler 6200 biedt een intelligente, uiterst concurrerende oplossing voor 
heel kleine of smalle schachten. De Schindler 6200 komt moeiteloos 
tegemoet aan de eisen van uw gebouw en liftgebruikers, met deze slimme 
combinatie van comfort, veiligheid, flexibiliteit en energie-efficiëntie.

Ontwikkeld om te passen
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Minder stilstand, minder hinder
Hebt u eenmaal beslist om de lift in uw gebouw te 
vervangen, dan wilt u de installatiewerkzaamheden en de 
bijkomende hinder tot het minimum beperken. Onze 
nieuwe normen verminderen de vereiste aanpassingen aan 
het gebouw en versnellen het installatieproces. De 
installatie van de nieuwe generatie Schindler 6200 vergt 
namelijk tot 40% à 50% minder tijd dan een traditionele 
liftvervanging. De bewoners zullen minimaal last hebben 
van onderbrekingen en hun dagelijkse routine wordt zo 
min mogelijk verstoord.

Een volgepakte nieuwe generatie.

Wilt u de precisie en de personalisatie van een op maat 
gemaakte lift? Of bent u op zoek naar de betrouwbaarheid
en kosteneffectiviteit van een gestandaardiseerd product?
Met de Schindler 6200 van de nieuwe generatie krijgt u 
het beste van beide werelden.

Geruisloos comfort
Dankzij de combinatie van modern design, geavanceerde
gearless-technologie en componenten van topkwaliteit 
biedt de nieuwe generatie Schindler 6200 een onovertrof-
fen ritcomfort. Hij is opvallend stil, dankzij een reeks 
maatregelen zodat de geluidsemissie tot een absoluut 
minimum wordt beperkt.

Een standaardproces voor niet-standaardsituaties.

Met gebruik van standaardcomponenten en -processen 
kan de lift worden samengesteld uit een eindeloze waaier
van combinaties. Zo is er voor elke gebouw een eigen, 
unieke oplossing.
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De nieuwe generatie Schindler 6200 optimaliseert het gebruik van de beschik-
bare ruimte in zeer kleine schachten, dankzij een reeks flexibele elementen. 
Elk onderdeel zorgt voor optimale benutting van de ruimte, van de machine 
en het tegengewicht tot de deur, cabine en schachtmaterialen.

Maximale flexibiliteit
in minimale ruimtes

Een perfecte pasvorm.

Geoptimaliseerd systeem voor een efficiënt gebruik van de schacht en meer ruimte in de liftcabine

Tegengewicht zijdelings en achteraan Tegengewicht achteraan

De nieuwe generatie Schindler 6200 past zich aan de 
beperkingen van kleine schachten aan om zoveel mogelijk
ruimte in de lift te creëren. De cabine-afmetingen kunnen 
worden aangepast in stappen van slechts 5 mm, zodat de 
cabine precies in de beschikbare ruimte past. Daarbij
worden de schachtcomponenten geoptimaliseerd en de 
ruimte tussen de bewegende delen tot een minimum
beperkt. Dankzij een uiterst flexibel systeem kan de 
deurpositie zelfs worden verplaatst in stappen van een
millimeter, zodat bouwwerkzaamheden niet nodig zijn.

Een kwestie van evenwicht: het tegengewicht
De afmetingen van het tegengewicht, het geleidingssys-
teem en de afstand van de muur zijn allemaal geoptimali-
seerd voor kleine schachten. Het tegengewicht kan zowel 
tegen de achterwand als de zijwand geïnstalleerd worden,
afhankelijk van de vereisten van het gebouw. Een tegenge-
wicht aan de zijkant maximaliseert de cabinediepte, terwijl 
een tegenwicht aan de achterzijde ideaal is voor smalle,
maar diepere liftschachten.
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Keuze van deursystemen

Machinekamer Machinekamer Machine in de schachtkop

De nieuwe generatie Schindler 6200 maakt gebruik van centrale ophanging en is ontworpen om ladingen van 180 kg tot 
625 kg te verplaatsen bij een nominale snelheid van 1 m/s. Twee alternatieve aandrijfsystemen zijn beschikbaar om te 
voldoen aan uiteenlopende vereisten. De bestaande machinekamer kan waar mogelijk worden hergebruikt; een alterna-
tief is het plaatsen van de machine in de schachtkop.

Een ruime keuze aan volautomatische en semiautomatische deursystemen zijn beschikbaar voor de nieuwe generatie
Schindler 6200. Ze kunnen worden geïnstalleerd met nieuwe schachtkozijnen of volledig metalen schachtfronten. Als 
alternatief kunnen de bestaande draaideuren en deurkozijnen op elke etage worden hergebruikt. Diverse deurtypes zijn
beschikbaar, waaronder telescopische (T2) en centraal openende (C4) systemen en vouwdeuren in de cabine met een 
breedte die varieert van 600 mm tot 900 mm. In kleinere cabines openen de vouwdeuren in een nis aan de zijkant met 
het oog op een bredere vrije toegang.

Gedreven door flexibiliteit

Open de deur naar keuzevrijheid
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Eco-efficiënt en energiebesparend
Dankzij ons Milieubeheerssysteem optimaliseert de 
Schindler 6200 uw functioneringskosten. Door een
perfecte wisselwerking tussen componenten en een aantal
ecologisch efficiënte en energiebesparende eigenschap-
pen is de nieuwe generatie Schindler 6200 een lichtend 
voorbeeld van geoptimaliseerd energieverbruik. Het
innovatieve tractiesysteem bijvoorbeeld, weegt minder 
dan  de traditionele stalen kabels, vergt minder ruimte en
verbruikt dus minder energie. Dankzij de gearless-techno-

logie gebaseerde aandrijving en de ACVF-technologie 
daalt het energieverbruik nog verder, zelfs met een 
optioneel remsysteem met energieregeneratie en ACVF 
stand-by. Tot slot zorgt een serie van bijzondere kenmer-
ken zoals LED-verlichting, automatisch uitschakelen van de 
verlichting en ventilatie en een elektronische stand-by 
modus voor de deuraandrijving voor een uitstekende 
energie-efficiëntie.

De Schindler 6200 van de nieuwe generatie is ontworpen met het oog op
maximale efficiëntie in alle opzichten: van een kosteneffectieve productie tot 
optimalisatie van de schachtruimte en energiezuinige prestaties. Wat uw ver-
eisten ook zijn, u kunt ervan op aan dat deze lift zowel op economisch als op 
ecologisch vlak een verantwoorde oplossing is.

Duurzame mobiliteit

Intelligent design, doelgerichte werking
De verbruikte energie tijdens de werking van een lift is 
goed voor 75% van zijn levenslange impact op het milieu. 
Om een energiebesparende werking te garanderen, wordt 
de nieuwe generatie Schindler 6200 als systeem ontwik-

Energiebesparende werking
Superieure dagelijkse prestaties hoeven niet in hoger 
energieverbruik te resulteren – ook niet bij de Schindler 6200. 
Dankzij het lichtgewicht systeem, precisie-engineering en 
energiebesparende kenmerken, behaalde de Schindler 
6200 een A-classificatie voor energierendement volgens de 
VDI4707-1 norm.*

* Berekening volgens de norm VDI 4707-1 betreffende de energie-efficiëntie van 

liften, vastgesteld door de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI). 

De klassen in de VDI 4707-1 norm gaan van “A” tot “G”, waarbij klasse “A” 

de meest energie-efficiënte klasse is. Het gegeven resultaat geldt als voorbeeld 

en waarde voor een Schindler 6200 in de VDI-gebruikscategorie 3, met een 

belasting van 630 kg, een hefhoogte van 41 m, een snelheid van 1,0 m/s en 

extra selecteerbare energiebesparende kenmerken (bijvoorbeeld recupererende 

frequentieomvormer (PF1) en ACVF stand-by). De VDI-classificatie en het ener-

gieverbruik van individuele installaties kunnen afwijken van dit resultaat, bijvoor-

beeld door verschillende of extra klantenopties en/of verschillende configuratie.

keld, alle componenten zijn ideaal op elkaar afgestemd 
en de vervanging is precies ontworpen volgens de 
specifieke mobiliteitsbehoeften.
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Meer intelligentie. Minder impact op het milieu.

Schindler wil een bijdrage leveren aan het ontwerpen van 
duurzame en energiezuinige gebouwen. De nieuwe
generatie Schindler 6200 passagiersliften is een 
voorgebouwd product waarin alle onderdelen perfect op 
elkaar zijn afgestemd. Het afgelopen decennium heeft 
Schindler de milieuprestaties van haar producten met meer 
dan 50% verbeterd. De ecologisch verantwoorde productie 
en het materiaalgebruik, de slimme planning, de snelle 
installatie en het probleemloze onderhoud maken het 
systeem duurzamer dan ooit tevoren.

Energie besparen met innovatieve aandrijftechnologie
− Tandwielloze machine voor soepel transport
− Efficiënte motor die rechtstreekse vermogensoverdracht 

toelaat, waarbij verlies aan vermogen wordt voorkomen
− Stabiele start zonder hoge piekstroom, waarbij snel een laag 

energieverbruiksniveau wordt bereikt
− Frequentieomvormer met als optie stand-by 

vermogensmodus en remsysteem met energieregeneratie
− Milieuvriendelijk aangezien er geen olie nodig is voor de 

smering
− Compact, licht en duurzaam ontwerp dat niet alleen het 

gebruik van materiaal optimaliseert, maar ook de 
levensduur van het product verlengt

Efficiëntie sturen
− Verlichting en ventilatie in de liftcabine worden in stand-

bymodus geplaatst wanneer de lift niet wordt gebruikt
− Liftcabinepaneel en aanduiding van de verdiepingen werken 

met zuinige LED-signalering
− Beperking bekabeling, materiaal en afval dankzij 

architectuur met multibusbesturing
− ‘Down collective’- en ‘full collective’-besturingen voor 

efficiënt vervoer van passagiers

Optimalisatie gebruik van liftcabine en schacht
− Efficiënt ontwerp creëert meer ruimte voor de liftcabine in 

even grote schacht
− Verlichting van de liftcabine uitgerust met 

energiebesparende LED-verlichting
− Centraal geleidingssysteem beperkt mechanische wrijving 

en energieverbruik
− Aandrijving deur met stand-by modus voor veiligheid en 

energiebesparing
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Libertà concept
Mochten onze vooraf
geselecteerde design-
combinaties uw wensen 
niet beantwoorden,
kunt u uw liftcabine 
geheel naar eigen 
smaak ontwerpen.

Opmerking
De specificaties, opties en kleuren zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle in deze
brochure afgebeelde liftcabines en opties zijn slechts representatief. De weerge-
geven voorbeelden kunnen qua kleur en materiaal afwijken van het origineel.

Creëer de look en feel die u wilt. Combineer kleuren, materialen, verlichting, 
spiegels, leuningen en tableaus om de sfeer die bij uw ideeën en uw gebouw 
past te krijgen. Kies uit één van onze vier interieurdesignlijnen of richt de 
liftcabine in naar uw eigen smaak.

Aantrekkelijk design

Voeg persoonlijkheid toe aan uw lift
«Saint Tropez», «Laffitte», «San Marco» en «Park Lane» 
– onze vier designlijnen bieden diverse decoratiemogelijk-
heden. Kies het design dat past bij uw architectuurconcept 
en ideeën. Zorg voor een unieke ritervaring met frisse
kleuren, karakteristieke patronen en hoogwaardige 
materialen.

Zie de afzonderlijke brochure over onze vier designlijnen 
voor gedetailleerde informatie.

Saint Tropez
Saint-Tropez biedt verschillende kleuren, van licht en luchtig
tot warm en verwelkomend. Kies één kleur voor het 
volledige interieur of kies een contrasterende kleur voor de
achterwand – een voor deze lijn exclusieve optie.

Laffitte
De noordelijke herfsttinten van deze lijn zijn geschikt voor 
professionele omgevingen en stralen alledaagse verfijning 
uit. De gekleurde laminaten creëren een glanzend effect en 
geven de liftcabine een voorname look.

San Marco
Het natuurgetrouwe houtlaminaat van de San Marco-lijn 
roept harmonie en modernisme op. Vier verschillende
stijlen zijn te verkrijgen. Kies houtstructuren, kleuren en
afwerkingen om een warme sfeer in uw lift te creëren.

Park Lane
Prachtig roestvrij staal geeft de Park Lane-lijn een aparte
look. Er zijn zes verschillende soorten roestvrij staal verkrijg-
baar, van helder geborsteld tot goudkleurig, met of zonder
patronen. Alle soorten zijn eigentijds en bescheiden.
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Laffitte

Park Lane

San Marco

Saint Tropez
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Een volmaakte uitrusting met
bijpassende accessoires
Tableaus en opties

Rust uw lift stijlvol uit
Onze tableaus en opties, zoals leuningen, spiegels en 
verlichting, geven het door u gekozen decor van de lift de 
perfecte afwerking - tot in het kleinste detail.

Spiegels
Spiegels geven kamers en gebouwen een ruimtelijk gevoel. 
Voor hetzelfde effect in uw liftcabine, kan een
zijwand of de achterwand voorzien worden van een 
spiegel met veiligheidsglas tot plafondhoogte.

Leuningen
Ook al verplaatst uw lift zich soepel, leuningen bieden een 
gevoel van veiligheid.

Verlichting
Met diverse verlichtingsopties kunt u uw lift de juiste sfeer geven - 
u kunt kiezen uit een gebogen of rechte stijlset.

Tableaus
Zorg dat uw lift door alle personen eenvoudig bediend kan worden. 
Alle energie-efficiënte tableaus zijn gemaakt van materialen en 
afwerkingen van hoge kwaliteit. Wilt u meer elegantie? Dan zorgen, 
optioneel, volledig van glas gemaakte tableaus of een cabinetableau 
in roestvrij staal voor de eindafwerking van het cabine-interieur. 
Duidelijk afleesbare indicatoren en signalen dragen bij tot een 
veilige en aangename rit.

Voor een volledig overzicht van alle armaturen en opties verwijzen 
we u naar onze aparte brochure met decorlijnen.
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Roestvrij stalen paneel Glazen paneel
Onze slanke en slijtvaste combinatielijn van roestvrij 
staal en glas is uitgerust met mechanische drukknop-
pen. De lijn bestaat uit cabinetableaus en etage-bedie-
ningstableaus als standaardelementen. Voor duidelijke 
navigatie overal in uw gebouw zijn er indicatoren en 
naamplaten verkrijgbaar.

Toetsentableaus
Het toetsentableau heeft een traditionele lay-out. Elke 
verdieping wordt afzonderlijk vermeld, wat het meest 
geschikt is voor laagbouw. De toetsen worden gerang-
schikt in enkele, dubbele of drievoudige kolommen, 
afhankelijk van het aantal verdiepingen.

Ons stijlvolle en moderne glazen paneel is uitgerust met 
een aanraakgevoelig toetsentableau. De lijn bestaat uit 
cabinetableaus en etagetableaus als standaard-elementen. 
Voor duidelijke navigatie overal in uw gebouw zijn er 
indicatoren en naamplaten verkrijgbaar.

Toetsentableaus 
Onze cabinetableaus in glas zijn er in twee toetsenta-
bleau-opties. Een tiencijferige versie waarmee passagiers 
het gewenste verdiepingnummer kunnen kiezen (zoals een 
telefoon); en een conventionele versie met keuzetoets voor 
elke verdieping (meest geschikt voor laagbouw). De 
toetsen worden gerangschikt in drievoudige kolommen.
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Inbouwmontage
Voor een moderne, minimalistische 
look

Opbouwmontage
Voor klassieke designs



15Schindler 6200

Wand
Laminaat Cadiz Blauw

Wanden
33 Kleuren

Vloer
Kunstgraniet Zwart

Vloeren
8 Kleuren

Liftcabinedeur en voorzijde
Lausanne Linnen

Liftcabinedeur 
en voorzijde
3 Afwerkingen 

Plint
Roestvrij staal Geborsteld

Plinten
2 Afwerkingen

Stijl 
2 Stijlen

Stijl
Recht

Verlichting
5 Stijlen

Verlichting
Spot

Handleuning recht
Roestvrij staal Geborsteld

Handleuningen
3 Vormen
3 Afwerkingen

Achterwand
Geborsteld staal 
Doha Goud

Plafonds
2 Afwerkingen

Plafond
Roestvrij staal
Lugano Matte afwerking
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Spiegels

Positionering

* alleen beschikbaar voor vooraf gedefinieerde cabinebreedte

Wanden
Saint Tropez

Laffitte

San Marco

Park Lane

Vloer

Gespikkeld rubber

Kunstgraniet

Libertà – personaliseer 
uw lift
Wenst u verschillende gekleurde wanden of een combinatie van stijlen?
Met het Libertà-concept creëert u uw eigen liftcabine.
Kies het plafond, voeg een kleur uit onze decorlijnen toe en kies uw opties.
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Tableaus
Roestvrij staal, drukknoppen

Glas, aanraakgevoelig

Plafond
Roestvrij staal met Lugano Matte afwerking

Handleuningen
Recht, recht met gebogen uiteinden of 
gebogen & positionering
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Van de metro tot de skyline
Stedelijke mobiliteit bieden

Mobiliteit is noodzakelijk in de wereld 
waarin we leven en werken.
Schindler staat voor stedelijke 
mobiliteit en is het keurmerk voor 
kwaliteit en veiligheid. Dagelijks 
vertrouwen wereldwijd een miljard 
mensen op onze producten en 
diensten.

Betrouwbaar bedrijf

Betrouwbaarheid sinds 1874. Schindler biedt stedelijke 
mobiliteit met liften, roltrappen en services die bijdragen 
aan efficiëntie en duurzaamheid. Onze producten hebben 
een lange levensduur en onze expertise is gebaseerd op:

– Zwitserse kwaliteitstechniek
– Meer dan 56.000 toegewijde experts
– Netwerk in meer dan 100 landen, 24/7 beschikbaar
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Professionele diensten

Toegewijde experts bieden een naadloze ondersteuning aan. 
Schindler begeleidt de ontwikkeling van de gebouwen van 
de planning en bouw tot het dagelijkse bedrijf, zodat hun 
levensduur optimaal geborgd is. 
Wij begrijpen de uitdagingen van verschillende 
gebouwtypes, van luchthavens tot woongebouwen.
Samen met u werken we aan:

– Planning en berekening van verkeer
– Onderhouds, reparatie- & moderniseringsdiensten
– Klanten- en diagnoseservices

Slimme oplossingen

Voorbereid op de toekomst, doelgericht. De technolo-
gieën van Schindler zijn ontwikkeld om optimaal aan 
de eisen van gebruikers en gebouwen te beantwoor-
den. We optimaliseren transitmanagement en dienst-
verlening op een preventieve manier met onze 
onderhoudsmethodieken.

– PORT transitmanagement
– Schindler rechtstreekse monitoring & snelle respons 
– Schindler Dashboard online portaal
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Duurzaam.
Altijd up-to-date.

Schindler N.V.
Bronstraat 15
B-1060 Brussel

Tel. +32 (0)2 535 82 11
Fax +32 (0)2 535 82 82

info.bru@be.schindler.com

www.schindler.be

Schindler Your First Choice.

Deze publicatie is alleen bedoeld voor algemene informatie. We be-
houden ons het recht voor om op ieder moment het ontwerp en de 
specificaties van het product te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze 
publicatie mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie of 
voorwaarde met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek doel, 
de verkoopbaarheid of de kwaliteit van een product of mag worden geïn-
terpreteerd als een bepaling of voorwaarde van een koopovereenkomst 
voor de producten of diensten die in deze publicatie vervat zijn. Verschil-
len tussen gedrukte en werkelijke kleuren zijn mogelijk.

Modernisering staat garant voor veiligheid, comfort en beschermt uw investering op lange termijn. Schindler vervangt 
volledige systemen of gedeelten, door de vervanging van specifieke onderdelen. Schindler kan elke bestaande 
installatie upgraden om aan de behoeften van de gebruikers en wettelijke voorschriften te voldoen. Vind meer 
informatie over Schindler producten: scan deze QR-code met uw smartphone, via gratis te downloaden scanner apps.

Schindler Liften B.V.
Verheeskade 4
NL-2521 BN Den Haag

Postbus 28501
NL-2502 KM Den Haag

Tel. +31 (0)70 384 37 00
Fax +31 (0)70 380 30 32

info-nl@nl.schindler.com 

www.schindler.nl




