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Skap en ny heisopplevelse i krevende miljøer 
med nye designtemaer, funksjonelle og 
slitesterke materialer, direkte og indirekte 
belysning, nye informasjonsfunksjoner og 
nye, modulbaserte anropsløsninger.

Skill deg ut i mengden med en 
helt ny brukeropplevelse for 
miljøer med stor personflyt 
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Tilkoblingsmuligheter gjør det enklere 
enn noensinne å integrere vareheiser i 
bygningens logistikkjede. Nye tjenester, 
muliggjort gjennom KONEs digitale 
plattform, KONE Partner Ecosystem og 
programmeringsgrensesnitt (API-er), hjelper 
deg å frakte ting fra A til B så raskt og enkelt 
som mulig. 

Smidigere logistikkintegrering 
med innebygd tilkobling  

3

Unngå feilbeslutninger og planlegg heisen 
din ned til minste detalj med ekspertsupport. 
Vi tilbyr også bærekraftige materialer og 
teknologier, som hjelper deg å oppnå 
miljøsertifiseringer og oppfylle gjeldende 
sikkerhetskrav og standarder. 

Planlegg veien til suksess med 
KONE som partner 

I en stadig mer digitalisert verden, der alt 
er tilkoblet, er heisen intet unntak. KONE 
TranSys™ DX gir en ny definisjon av hva en 
heis for krevende miljøer kan være, med 
innebygde tilkoblingsmuligheter og forbedret 
vare- og personflyt. En ny og inspirerende 
brukeropplevelse som leverer på alle områder. 

KONE TranSys DX drives av den kompakte 
heismotoren KONE EcoDisc®. Heisen har ikke 
bare suveren løfteevne og ytelse, den sparer 
også verdifull plass i bygningen ved å fullstendig 
eliminere behovet for et maskinrom. 

TILKOBLINGENS
KRAFT 

NØKKELSPESIFIKASJONER 

API 
-klar

Tilkoblet 
Maks. 

lastekapasitet 
5000 kg  

Maks. hastighet 
1,6 m/s 

Maks. løftehøyde 
40 m 

Maks. antall 
etasjer 12  

Maks. antall 
personer 53 

Maks. 
gruppestørrelse 4 
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KLAR
FOR ALT 

Kupeene i KONE TranSys DX heisen er konstruert 
for oppgaven, med pålitelig drift, suveren 
trafikkytelse og smidig kjøring. Det finnes to 
KONE TranSys DX-heisløsninger: én som er 
spesifikt utformet for varetransport, og én for 
både vare- og persontransport. KONE TranSys DX 
er også egnet for transport av kjøretøy fra tak- og 
kjellergarasjer der det er minimalt med plass. 

KONE TRANSYS DX 
– EN KRAFTIG HEIS 
Fremtidssikre bygningen din med denne kraftige, 
slitesterke og tilkoblede heisløsningen for frakt av varer 
i krevende miljøer som lagerbygg, kjøpesentre og 
industrianlegg. KONE TranSys DX kombinerer kraft med 
førsteklasses design og kan tilpasses med et stort utvalg av 
materialer og anropsutstyr. 

KONE TRANSYS DX PASSENGER 
– STERK NOK FOR ENHVER 
UTFORDRING 
Gi besøkende en suveren kjørekomfort og sørg for 
at verdifulle varer fraktes trygt og problemfritt i en 
pålitelig, tilkoblet og romslig heis med et stort utvalg 
av interiøralternativer å velge blant. KONE TranSys 
DX Passenger kombinerer førsteklasses design med 
enestående holdbarhet. 



FREMTIDSSIKRE 
BYGNINGEN DIN 
MED INNEBYGDE 
TILKOBLINGSMULIGHETER 

Vi har lagt til tilkoblingsmuligheter for 
å gjøre KONE TranSys DX-heisene enda 
smartere og mer attraktive. Tilkoblet 
personflyt betyr at heisen din aldri står 
stille, og at bygningen din blir bedre og 
bedre for hver oppdatering. 

For at du skal føle deg trygg i den 
digitale verden, er nettsikkerhet og 
personvern en integrert del av våre 
digitale tjenester og tilkoblinger. Ved å 
overvåke våre digitale miljøer døgnet 
rundt kan vi ivareta disse på en god 
måte både nå og i fremtiden. 

KONE TR ANSYS™ DX |  4

Enkel oppgradering 

Med enkel digital integrering og 
mulighet for oppgradering etter 
hvert som behovene endrer seg, kan 
du legge til nye, tilkoblede tjenester 
når du trenger dem. 

Enkel inn- og utlasting 

Med brede døråpninger, høy 
stoppnøyaktighet og høy last på 
terskel i henhold til klasse A, er 
det enkelt å få varer og passasjerer 
inn og ut av heisen. Andre klasser 
(f.eks. lasting med truck) er også 
tilgjengelige på forespørsel. Med 
innebygde tilkoblingsmuligheter 
kan personale som frakter tung last, 
effektivisere ruten ved å anrope 
heisen eksternt. 

Overholdelse av alle regler og 
forskrifter  

Vi tilbyr en rekke løsninger for å 
sikre overholdelse av ulike regler og 
forskrifter, deriblant tilgjengelighet, 
vandalsikring og drift ved brann. 

Plassbesparende 

KONE EcoDisc-heismaskinens 
kompakte design og dørløsning 
med flere paneler betyr at det er mer 
plass i sjakten til en større heiskupé. 



SMIDIGERE LOGISTIKK-
INTEGRERING MED 
INNEBYGD TILKOBLING 
Smarte løsninger basert på tilkoblede, digitale 
teknologier forbedrer anleggets ytelse, 
tilgjengelighet og effektivitet. 

Med KONE TranSys DX kan du benytte deg av 
en helt ny serie løsninger og tjenester som 
minimerer driftsstans. Disse omfatter blant annet 
serviceløsninger som KONE 24/7 Connected 
Services for best mulig heistilgjengelighet. 

KONE API-er gir deg også friheten til å utvikle dine 
egne smarte bygningsløsninger, slik at du bedre 
kan integrere heisopplevelsen i logistikkjeden 
for å oppfylle bygningens behov og maksimere 
effektiviteten. 

Du kan også benytte deg av løsninger og tjenester 
utviklet av et stadig økende antall partnere i 
KONE Partner Ecosystem. Disse kan for eksempel 
omfatte automatiske transportroboter som 
frakter varer rundt i bygningen via heisene. 
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Stor personflyt krever vertikale transportanlegg 
som kan oppfylle kravene om å transportere mange 
mennesker over lange perioder. 

Med KONE TranSys DX-heisene kan du utnytte 
tilkoblingsmulighetene og gjøre heisturen til noe utenom 
det vanlige med en helt ny brukeropplevelse. I bygninger 
som flyplasser og kjøpesentre – der mennesker ofte 
reiser i store grupper – trenger du en heisløsning som 
kan ta dem til destinasjonen på en sikker, smidig og 
effektiv måte. 

SKILL DEG UT I MENGDEN MED 
EN HELT NY HEISOPPLEVELSE 
FOR MILJØER MED STOR 
PERSONFLYT 

ET VARIG INNTRYKK 
Gi personale og besøkende en annerledes 
opplevelse og sørg for at heisen takler de 
tøffeste utfordringer med nye materialer, 
belysning og anropsalternativer. 

ENKEL OG TRYGG 
TILGANG FOR ALLE 
Dører med opptil seks separate paneler gir 
bredest mulig inngangsåpning, slik at et 
stort antall mennesker kan gå inn og ut av 
heisen raskt og sikkert, selv når de reiser med 
bagasje, barnevogn eller har hendene fulle av 
handleposer. 

INSPIRERENDE 
KUPÉINNREDNINGER 
Nye kupéinnredninger bidrar til å skape den 
personflytopplevelsen som brukerne krever 
– og bygningen din fortjener.  

HOLD ALLE INFORMERT  
Med KONEs infotainment-løsninger kan du 
dele multimedieinnhold og sikkerhets- og 
bygningsrelatert informasjon i heisen og 
andre steder i bygningen.
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PLANLEGG VEIEN TIL 
SUKSESS MED KONE 
SOM PARTNER 
Bygg grønnere og sørg for at prosjektet ditt 
oppfyller alle krav når det gjelder regler og 
standarder for bransjen, sikre og bærekraftige 
materialer og ekspertsupport. 

BYGG GRØNNERE 
KONEs løsninger og fagkunnskap utgjør en stor forskjell når du 
ønsker å oppnå miljøsertifiseringer som BREEAM og LEED. 

BYGG I HENHOLD TIL STANDARDER 
KONE TranSys DX er i samsvar med alle gjeldende regler og 
standarder for bransjen. Snakk med oss om hvordan vi kan 
hjelpe deg med spørsmål om tilgjengelighet, vandalsikring og 
brannsikkerhet. 
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BYGG MED EN PARTNER 
Du drar nytte av omfattende support gjennom hele bygningens 
levetid, fra ekspertråd under planleggingen til fleksible 
vedlikeholds- og moderniseringsløsninger og -tjenester. 
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KONE leverer nyskapende og miljøeffektive løsninger for heiser, rulletrapper, 
automatiske dører og systemene som integrerer dem med dagens smarte bygninger. 

Vi støtter kundene våre hele veien: fra utforming, produksjon og installasjon til 
vedlikehold og modernisering. KONE er verdensledende når det gjelder å hjelpe 
kundene våre med å sikre en jevn flyt av personer og varer i deres bygninger. 

Vårt engasjement for kundene gjenspeiler seg i alle KONEs løsninger. Dette gjør oss 
til en pålitelig samarbeidspartner gjennom hele bygningens levetid. Vi utfordrer 
bransjens vedtatte sannheter. Vi er raske, fleksible og har et velfortjent omdømme 
som teknologisk ledende, med innovasjoner som KONE MonoSpace® DX, KONE 
NanoSpace™ og KONE UltraRope®. 

KONE har nærmere 57 000 engasjerte eksperter som står til tjeneste globalt og lokalt. 

Denne publikasjonen er ment som en generell orientering, og vi forbeholder oss retten til når som helst å endre produktets utforming 
og spesifikasjoner. Ingen formulering i publikasjonen må tolkes som en garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med 
produkter, produktenes kvalitet eller anvendelighet for spesielle formål eller endring av kjøpsvilkårene. Mindre forskjeller mellom trykte og 
faktiske farger kan forekomme. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE TranSys™ og People Flow® er registrerte varemerker for KONE 
Corporation. Copyright © 2020 KONE Corporation. 
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