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ADVANTAGES

Οutstanding ride quality  
Atlas Basic / Premium / L were 
designed to deliver premium quality 
and passenger comfort. Featuring 
low levels of sound and vibration, 
fulfils even the most demanding 
specifications.

Safety
Feel safe and secure with the 
guarantee of complete passenger 
safety.

Ease of installation
Designed for ease of installation and 
use, reliability and spatial efficiency.

Eco-friendly
Regeneration systems are available to 
provide exceptional ride quality whilst 
reducing energy by up to 60%.

Design
Unique tailor-made design options are 
customised according to your specific 
needs and the aesthetics of your space 
and building. 

Fast delivery
Place your order and enjoy express 
delivery.

AVA N TA J E 
 
Calitate extraordinară de 
deplasare  
Atlas Basic / Premium / L au fost 
proiectate pentru a oferi calitate 
premium și confort pentru pasageri.   
Prin niveluri reduse de zgomot și 
vibrații, îndeplinește cele mai stricte 
cerințe.

Siguranță
Siguranță și securitate împreună cu 
garanția siguranței totale pentru 
pasageri.

Instalare ușoară 
Proiectat pentru ușurință în instalare și 
utilizare, fiabilitate și utilizare eficientă 
a spațiului.

Ecologic  
Calitatea excepțională de deplasare este 
asigurată prin sisteme de regenerare care 
reduc consumul de energie cu până la 60%.

Design
Opțiunile de design personalizat și unic 
răspund nevoilor specifice și aspectului 
estetic al spațiului și clădirii.  

Livrare rapidă
Plasați comanda și bucurați-vă de 
livrare în regim expres.
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Theatres
Teatre

Shopping centres  
Centre comerciale

Airports
Aeroporturi

Hospitals
Spitale

KLEEMANN Atlas Uses & Features  Utilizări și caracteristici

V E R S AT I L I T Y  O F  U S E S  

KLEEMANN’s expertise and wealth of technical know-how 

ensures the high technological performance of  their 

complete range of products for passenger and freight lifts. 

Innovative design unites with customised solutions to fulfil 

your every requirement.  

VERSATIL ITATEA 
UTIL IZĂRILOR   

Experiența și cunoștințele tehnice vaste de care dispune 

KLEEMANN asigură performanța tehnologică înaltă a  

gamei sale complete de produse pentru ascensoare de 

persoane și de mărfuri. Proiectarea inovatoare se adaugă 

soluțiilor personalizate pentru a îndeplini toate cerințele.

Railway stations    
Gări 

Apartment buildings    
Clădiri de apartamente

Office blocks 
Clădiri de birouri
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Atlas Basic 

Atlas Basic is the ideal cost effective traction MRL solution 

for rated loads of 375–1000kg. Featuring KLEEMANN’s 

premium quality gearless motor, 2:1 suspension and speeds 

of up to 1.6m/s, Atlas Basic is equipped with a state-of-the-

art inverter that minimises sound and ensures outstanding 

ride quality and exceptionally low energy consumption. 

Specifically designed to run economically, Atlas Basic is a 

cost effective solution.

Atlas Basic reprezintă soluția de tracțiune MRL ideală și 

rentabilă pentru sarcini nominale de 375–1000 kg. Prevăzut 

cu motorul KLEEMANN fără angrenaje și de calitate 

premium, suspendare 2:1 și asigurând viteze de până la 

1,6 m/s, ascensorul Atlas Basic este echipat cu un invertor 

de ultimă generație ce reduce zgomotul la minimum și 

asigură o calitate extraordinară a deplasării, precum și un 

consum extrem de redus de energie. Proiectat special 

pentru a funcționa economic, Atlas Basic reprezintă o soluție 

rentabilă.

KLEEMANN Atlas Atlas Basic

Narrow controller 
suitable for 
installation within 
the doorframe to 
economise space  

Un controler mai 
îngust, adecvat 
pentru instalarea 
în cadrul ușii, 
cu scopul de a 
economisi spațiu

Safety gear with 
progressive movement

Paracăzător cu deplasare 
progresivă

2:1 traction galvanised 
car sling. Finite Elements 
Methods used for 
structural integrity 
analysis 

Cablu de tracțiune 
galvanizat pentru 
cabină cu dispunere 2:1. 
Metodele elementelor 
finite sunt utilizate 
pentru analiza integrității 
structurale

Sophisticated 
galvanised side 
brackets designed for 
ease of installation

Suporturi laterale 
galvanizate și 
sofisticate, proiectate 
pentru instalare 
ușoară

Galvanised 
counterweight frame

Cadru de contragreutate 
galvanizat

New guide shoes with 
rubber dampening 
elements for improved 
ride quality

Ghidaje noi, prevăzute cu 
elemente de amortizare 
din cauciuc pentru o 
calitate îmbunătățită a 
deplasării

Extended life span 
plastic pulleys to 
reduce energy 
consumption and 
sound levels

Troliuri din plastic 
cu durată de 
viață mai lungă 
pentru a reduce 
consumul  de 
energie și nivelurile 
de zgomot

Atlas Basic is now also available with a 
Machine Room (MR) option.
Ascensorul Atlas Basic este disponibil acum și cu 
o cameră a mașinii (MR) în variantă opțională.

For more information contact KLEEMANN Sales 
Department at: exports@kleemannlifts.com

Pentru informații suplimentare, contactați 
Departamentul Vânzări KLEEMANN accesând: 
exports@kleemannlifts.com

MR
OPTION

T E C H N I C A L  A D VA N TA G E S
AVA N TA J E  T E H N I C E 
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KLEEMANN Atlas Atlas Basic

A 310

Walls: Laminate AB 383

Ceiling Type: 015 | Stainless Steel Mirror 

Floor: Elastic MX19101 

Handrail: K3 Stainless Steel Mirror  

Mirror: Full height/Full width

Pereți: Panou laminat AB 383

Plafon: 015 | Oglindă din oțel inoxidabil

Pardoseală: Elastic MX19101 

Balustradă: K3 Oglindă din oțel inoxidabil  

Oglindă: Înălțime completă/lățime 
completă

Walls: Stainless Steel Satin    

Ceiling: 010 | Stainless Steel Mirror   

Floor: Elastic Anthracite 6727 

Handrail: Κ2 Stainless Steel Mirror

Mirror: Half height/Full width

Pereți: Oțel inoxidabil satinat 

Tip de plafon: 010 | Oglindă din 
oțel inoxidabil 

Pardoseală: Antracit 6727  

Balustradă: K2 Oglindă din oțel 
inoxidabil  

Oglindă: Până la jumătatea 
înălțimii/lățime completă

C A B I N S          C A B I N E  

ΕΝ81-20
ΕΝ81-20

L 310



Walls: Special Melamine Panels K015PW

Ceiling: T120 | Stainless Steel Mirror

Floor: Laminate 8630 Aspen Oak  

Handrail: K1 Stainless Steel Mirro

Mirror: Full height/Full width

Pereți: Panouri speciale din melamină 
K015PW 

Tip de plafon: T120 | Oglindă din oțel 
inoxidabil 

Pardoseală: Panou laminat 8630 Stejar 
Aspen  

Balustradă: K1 Oglindă din oțel 
inoxidabil 

Oglindă: Înălțime completă/lățime 
completă

KLEEMANN Atlas Atlas Basic

C A B I N S          K A B I N E N  
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Walls: Skinplate PPS13

Ceiling: 055 | Stainless Steel Satin, and plexiglass 

Floor: Elastic Anthracite 6727

Handrail: K2 Stainless Steel Mirror

Mirror: Full height/Half width

Pereți: Panou plastifiat PPS13

Plafon: 055 | Oțel inoxidabil satinat și 
plexiglas

Pardoseală: Antracit 6727

Balustradă: K2 Oglindă din oțel inoxidabil  

Oglindă: Înălțime completă/jumătate din 
lățime

ΕΝ81-20

L 320 T 120 

ΕΝ81-20



Type: AKC BES
Ucontrol 
• Flush mounted

Tip: AKC BES
Ucontrol
• Montaj încastrat

Type: AKL 101 
Ucontrol
• Flush mounted

Tip: AKL 101 
Ucontrol
• Montaj încastrat

Type: P95-902 U
Ucontrol
• Flush mounted

Tip: P95-902 U
Ucontrol
• Montaj încastrat

Type: FTHL Black
• Surface mounted

Tip: FTHL Negru
• Montaj aparent

Type: FTHL 
Stainless Steel
• Surface mounted

Tip: FTHL Oțel 
inoxidabil
• Montaj aparent

Type: AKL 102
 Ucontrol
• Flush mounted

Tip: AKL 102 
Ucontrol
• Montaj încastrat
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KLEEMANN Atlas Atlas Basic

LANDING OPERATING PANELS  
PANOURI  PENTRU COMANDA DE PE PALIER

INDICATORS     
INDICATOARE 

CAR OPERATING PANELS    
PANOURI  PENTRU COMANDA 
DIN CABINĂ

Type: FTL Black
Ucontrol
• Surface mounted

Tip: FTL negru 
Ucontrol
• Montaj aparent

Type: FTC
• Surface mounted

Tip: FTC
• Montaj aparent 

Type: Landing door AISI 441 
Brushed Stainless Steel
(RAL 7032 is optional) 

Tip: Ușă de palier AISI 441 
Oțel inoxidabil șlefuit 
(opțional RAL 7032)

DOORS  UȘI    

Type: FTL
Stainless Steel  
Ucontrol
• Surface mounted

Tip: FTL oțel 
Ucontrol 
• Montaj aparent
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KLEEMANN Atlas Atlas Premium

Atlas Premium
Available in a range of materials, Atlas Premium 

guarantees outstanding performance, excellent ride 

quality and exceptionally low energy consumption. 

Customise your lift by selecting from a wide choice of 

design options and finishes.

Disponibil într-o gamă variată de materiale, 

ascensorul Atlas Premium garantează performanțe 

deosebite, calitate excelentă de deplasare și 

consum extrem de redus de energie. Personalizați 

ascensorul selectând dintr-o gamă largă de opțiuni 

de design și de finisaje.

Safety gear with 
progressive movement

Paracăzător cu deplasare 
progresivă

2:1 traction galvanised 
car sling. Finite 
Elements Methods used 
for structural integrity 
analysis

Cablu de tracțiune 
galvanizat pentru 
cabină cu dispunere 
2:1.   Metodele 
elementelor finite sunt 
utilizate pentru analiza 
integrității structurale

Sophisticated 
galvanised side 
brackets designed for 
ease of installation

Suporturi laterale 
galvanizate și 
sofisticate, proiectate 
pentru instalare 
ușoară.

Galvanised 
counterweight frame

Cadru de contragreutate 
galvanizat

New guide shoes with 
rubber dampening 
elements for improved 
ride quality

Patine de ghidaj noi, 
prevăzute cu elemente 
de amortizare din 
cauciuc, pentru o calitate 
îmbunătățită a deplasării 

Extended life span 
plastic pulleys to 
reduce energy 
consumption and 
sound levels

Troliuri din plastic 
cu durată de viață 
mai lungă pentru a 
reduce consumul 
de energie și 
nivelurile de 
zgomot

T E C H N I C A L  A D VA N TA G E S
AVA N TA J E  T E H N I C E 

Narrow controller 
suitable for 
installation within 
the doorframe to 
economise space

Un controler mai 
îngust, adecvat 
pentru instalarea în 
cadrul ușii, cu scopul 
de a economisi 
spațiu
 

Atlas Premium is now also available with a 
Machine Room (MR) option.

Ascensorul Atlas Premium este disponibil acum și 
cu o cameră a mașinii în variantă opțională. 
 
For more information contact KLEEMANN Sales 
Department at: exports@kleemannlifts.com

Pentru informații suplimentare, contactați 
Departamentul Vânzări KLEEMANN accesând: 
exports@kleemannlifts.com

MR
OPTION
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KLEEMANN Atlas Atlas L

Atlas L
Specifically designed to support the installation of 

up to three cabin doors, it features high technical 

specifications and is an excellent choice when a 

cantilever car frame is required. Atlas L is available for 

single entrances, two opposite/adjacent entrances or 

three entrances, and it also provides the best option 

for panoramic lifts.

Proiectat special pentru a permite instalarea a până 

la trei uși de cabină, oferă specificații tehnice înalte 

și reprezintă o alegere excelentă în cazul în care este 

necesar un cadru de cabină cu consolă. Ascensorul 

Atlas L este disponibil pentru intrări singulare, două 

intrări opuse/adiacente sau trei intrări și oferă în 

plus cea mai bună opțiune pentru ascensoarele 

panoramice.

MR
OPTION

Galvanised 
counterweight frame

Cadru de contragreutate 
galvanizat

Cantilever car frame, 
max. 3 entrances

Cadru de cabină cu 
consolă, maximum 3 
intrări

Only one wall required for 
installation

Un singur perete este 
necesar pentru instalare

T E C H N I C A L  A D VA N TA G E S  
AVA N TA J E  T E H N I C E 

Narrow controller 
suitable for 
installation within 
the doorframe to 
economise space

Un controler mai 
îngust, adecvat 
pentru instalarea în 
cadrul ușii, cu scopul 
de a economisi 
spațiu

Atlas L is now also available with a 
Machine Room (MR) option.

Ascensorul Atlas L este disponibil acum și cu 
o cameră a mașinii în variantă opțională.

 
For more information contact KLEEMANN Sales 
Department at: exports@kleemannlifts.com

Pentru informații suplimentare, contactați 
Departamentul Vânzări KLEEMANN accesând: 
exports@kleemannlifts.com
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KLEEMANN Atlas Atlas Premium / Atlas L

E X P E R T S  I N 
S P E C I A L   
P R O J E C T S

At KLEEMANN we are experts in 

special projects: Anti-Vandal, Fire 

Fighting, Earthquake Resistant, Heavy 

Loads, Green Lifts and much more.

E X P E R T I Z Ă 
Î N  P R O I E C T E 
S P E C I A L I Z AT E  

Noi, cei de la KLEEMANN, suntem 

experți în proiecte speciale: rezistență 

la acte de vandalism, intervenție 

în caz de incendiu, rezistență la 

cutremure, sarcini grele, ascensoare 

ecologice și multe altele.

Anti-Vandal lifts are designed 

according to EN 81.71 and are a 

practical solution for stadiums, 

hospitals, railway stations, etc.  

because of the special materials 

utilised (car, COPs, LOPs and doors). 

Firmly committed to manufacturing 

premium products which adhere 

to Cat 1 and Cat 2 of EN 81.71, we 

only use state-of-the-art technology, 

enabling us to consistently deliver 

exceptional ride quality with 

this special, robust lift solution. 

Ascensoarele rezistente la acte 

de vandalism sunt proiectate în 

conformitate cu EN 81.71 și reprezintă 

o soluție practică pentru stadioane, 

spitale, gări etc. datorită materialelor 

specializate utilizate (cabină, panouri 

pentru comanda din cabină sau de 

pe palier și uși). Având în vedere 

angajamentul nostru ferm de a fabrica 

produse premium, conforme cu Cat 

1 și Cat 2 din EN 81.71, folosim doar 

tehnologie de ultimă generație, care 

ne permite să oferim în mod constant 

o calitate excelentă a deplasării prin 

această soluție specială și robustă de 

ascensor.

Fire Fighting lifts are designed 

according to EN 81.72 to be used  

both as standard lifts and by 

firefighters during emergencies.   

Ιn the event of a fire, the firefighter  

can set the lift to priority mode by 

turning a key used to command  

the lift only from inside the car.

Ascensoarele de intervenție în caz de 

incendiu sunt proiectate în conformitate cu 

prevederile standardului EN 81.72 pentru 

utilizarea atât ca ascensoare standard, cât și 

pentru utilizarea de către pompieri în timpul 

situațiilor de urgență. În caz de incendiu, 

pompierii pot seta ascensorul în regimul 

de prioritate prin rotirea unei chei utilizate 

pentru a comanda ascensorul doar din 

interiorul cabinei.

Earthquake Resistant lifts are  

designed according to EN 81.77. 

Reinforced to withstand the forces 

generated by seismic events, they 

provide maximum safety. 

    

Ascensoarele rezistente la cutremure 

sunt proiectate în conformitate cu 

prevederile standardului EN 81.77. 

Consolidate pentru a rezista la forțele 

generate de evenimente seismice, 

acestea oferă siguranță maximă.

Anti-Vandal
Lifts

Ascensoare
rezistente la acte 
de vandalism

Fire Fighting 
Lifts

Ascensoare de 
intervenție în 
caz de incendiu

Earthquake  
Resistant Lifts

Ascensoare  
rezistente la  
cutremure



KLEEMANN Atlas Atlas Premium / Atlas L
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G R E E N  F E AT U R E S  
The green solution provides excellent ride quality 

whilst reducing energy consumption by up to 

60%.

C A R A C T E R I S T I C I 
E CO LO G I C E  
Soluția ecologică oferă o calitate excelentă a 

deplasării reducând în același timp consumul de 

energie cu până la 60%.

Energy Efficiency
Due to its energy saving features, Atlas is deemed A-class for 

its low energy consumption according to VDI 4707-1.

Eficiență energetică
Datorită caracteristicilor sale de economisire a energiei, 

Atlas se încadrează în clasa A pentru consumul său redus de 

energie, în conformitate cu VDI 4707-1.

A
CLASS

LESS ENERGY
MAI PUȚINĂ ENERGIE

UP TO 
PÂNĂ LA 60%

Led Lighting 
Led lighting reduces energy consumption 

and lasts 20 times longer compared to 

standard lighting.

Iluminare cu leduri 
Iluminarea cu leduri reduce consumul de 

energie și are o durată de viață de 20 de 

ori mai lungă în comparație cu iluminatul 

standard.

TIMES
LONGER
  ORI MAI

LUNGĂ

x 20

Regeneration Drive
The regeneration unit has been developed to recover 

excess energy from the lift when the empty car travels 

upwards or the fully loaded car travels downwards. The 

recovered energy is recycled during further operation of  

the lift.

The KLEEMANN regeneration unit produces clean energy 

without causing disruptions to the network.

Acționare cu regenerare
Unitatea de regenerare a fost concepută pentru a recupera 

excesul de energie a ascensorului atunci când cabina goală 

se deplasează în sus sau când cabina complet încărcată se 

deplasează în jos. Energia recuperată se reciclează în timpul 

funcționării ulterioare a ascensorului.

Unitatea de regenerare KLEEMANN produce energie curată 

fără a crea perturbări în rețea.

Stand By Mode 
With the Stand By Mode, when the lift is not in use, you 

save energy for the electronic subsystems. 

Regimul standby
Prin regimul standby, în timpul perioadei de nefuncționare 

a ascensorului, economisiți energie pentru subsistemele 

electronice.



KLEEMANN Atlas Atlas Premium / Atlas L
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D E S T I N AT I O N  CO N T R O L  

The destination control increases the efficiency of the lift application and reduces waiting time.

When passengers enter their desired destination, the panel responds by indicating which lift is going to 

operate. There are two options available according to the traffic analysis of the building:

•  Buildings with high traffic density on the ground floor

The touch panel operating systems are only installed on the ground floor, whilst conventional operating 

panels are used on the other floors.

The number of required touch panels is dependent on the number of lifts.

•  Buildings with high traffic density between multiple floors

The touch panel operating systems are installed on each floor.

The destination information from the touch panel operating systems is sent to a central processor that 

communicates with each lift controller to efficiently distribute the landing calls.

Advantages
• Controlled lift travel

• Reduced waiting time via carefully targeted 
passenger distribution

• More efficient utilisation of individual lifts 
compared to conventional panels

• Innovative and progressive

Beneficii
• Deplasare controlată a ascensorului

• Timp de așteptare redus ca urmare a 
distribuirii pasagerilor atent direcționată

• Utilizare mai eficientă a fiecărui ascensor 
în parte în comparație cu panourile 
convenționale

• Inovator și progresist

CO N T R O LU L  D E S T I N AȚ I E I  

Controlul destinației sporește eficiența utilizării ascensorului 
și reduce timpul de așteptare.
Când pasagerii introduc destinația dorită, panoul 
reacționează prin indicarea ascensorului care va prelua 
comanda. În funcție de analiza traficului din clădire, sunt 
disponibile două opțiuni:

• Clădiri cu trafic intens la parter
Sistemele de operare cu panou tactil sunt instalate doar 
la parter, iar la celelalte paliere se utilizează panouri de 
comandă convenționale.
Numărul de panouri tactile necesare depinde de numărul de 
ascensoare.

• Clădiri cu trafic intens între mai multe paliere

Sistemele de operare cu panou tactil sunt instalate la fiecare 

palier.

Informațiile privind destinația de la sistemele de operare cu 

panou tactil sunt transmise către un procesor central care 

comunică cu fiecare controler de ascensor pentru a distribui 

eficient chemările efectuate de la fiecare palier.
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KLEEMANN PortalKLEEMANN Atlas

KLEEMANN Portal has been designed and developed based 
on customers needs.

The innovative online tool that allows users to quickly and 
easily create detailed designs, receive quotes and order lifts 
tailored to any project. Simply enter the dimensions of your 
existing lift shaft to generate accurate and realistic 3D plans 
and views.

Access KLEEMANN Portal from your desktop, tablet or 
mobile device to preview cabin designs, options and 
quotes. With KLEEMANN Portal you can get live offers and 
make online orders for our most popular lift solutions.

You can also navigate through your offers’ history to retrieve 
and download the details of previous offers and quotes, 
request the creation of new drawings and plans or check 
your order status. 

Contact your sales department to get access to the 
KLEEMANN Portal.

K L E E MA N N  P O R TA L

Platforma electronică KLEEMANN a fost proiectată în funcție 
de nevoile clienților. Este un instrument online inovator care 
permite utilizatorilor să creeze planuri detaliate, să primească 
oferte și să facă comandă de ascensoare adaptate fiecărui 
design. Puteți pur și simplu să introduceți dimensiunile puțului 
existent și să asigurați o afișare tridimensională realistă și precisă a 
proiectelor și a fațadelor.

Puteți accesa platforma electronică KLEEMANN de pe 
computerul, tableta sau telefonul dumneavoastră mobil 
pentru a putea previzualiza proiectele cabinei, comenzile și 
ofertele dumneavoastră. Prin intermediul platformei electronice 
KLEEMANN puteți primi oferte online, precum și să comandați 
unul  dintre ascensoarele noastre.

De asemenea, puteți parcurge istoricul ofertelor dumneavoastră 
pentru a prelua și descărca ofertele anterioare, a solicita crearea 
de proiecte noi sau pentru a verifica starea comenzii dvs.

Pentru a accesa platforma electronică KLEEMANN, contactați 
departamentul de vânzări.

Easily
Quickly

Accurately
Safely

C A R A C T E R I S T I C I

• Proiecte și oferte detaliate

• Posibilitatea de a integra planurile cabinei / Modificări în timp real

• Soluții optime în funcție de dimensiunile puțului

• Prezentare realistă a proiectelor sub formă tridimensională / Modificări în 

timp real

• Corectare automată

• Planuri de instalare oferite de platforma electronică KLEEMANN

• Design web receptiv

N OT E

• Ofertă disponibilă în 5 minute

• Date de proiectare disponibile în 10 minute

• Comandă online

• Utilizare facilă și flexibilitate

F E AT U R E S

• Detailed designs and quotes

• Integrated cabin design options / Real time changes

• Optimum solutions for the given dimensions of the shaft

• Realistic 3-D plans and views / Real-time changes

• Auto correction

• Installation plans generated by the KLEEMANN portal

• Responsive web design

H I G H L I G H T S

• Offer available in 5 minutes

• Planning data available in 10 minutes

• Online order

• Ease of use and flexibility

K L E E MA N N  P O R TA L
Facil
Rapid

Cu precizie
În siguranță

portal.kleemannlifts.com
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KLEEMANN Atlas Technical Specifications  Technische Daten

 Atlas Basic / Atlas Premium
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Rated Load (Kg)
Sarcină nominală (kg)

375
5 persons / persoane

450 
6 persons / persoane

630 
8 persons / persoane

800 
10 persons / persoane

1000
13 persons / persoane

Car Dimensions (mm)
Dimensiunile cabinei (mm) 
Lățime x adâncime (mm)

900x1200 1000x1250 1100x1400 1350x1400 1100x2100 2100x1100 1400x1600

Door type*
Tip ușă*

C2 T2 T2 C2 T2 T2 T2 C2 T2

Door CO (mm)
Deschiderea ușii (mm)

700 800 800 700 800 900 900 1000 1000 1200 1000

Shaft Dimensions (mm)
Dimensiuni puț (mm)
Lățime x adâncime (mm)

1600x1500 1550x1580 1600x1630 1700x1780 1700x1780 1950x1780 1650x2480 1850x2480 2700x1400 2700x1400 2000x1950
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Rated Load (Kg)
Sarcină nominală (kg)

375
5 persons / persoane

450 
6 persons / persoane

630 
8 persons / persoane

800 
10 persons / persoane

1000
13 persons / persoane

Car Dimensions (mm)
Dimensiunile cabinei (mm) 
Lățime x adâncime (mm)

900x1200 1000x1250 1100x1400 1350x1400 1100x2100 2100x1100 1400x1600

Door type*
Tip ușă*

C2 T2 T2 C2 T2 T2 T2 C2 T2

Door CO (mm)
Deschiderea ușii (mm)

700 800 800 700 800 900 900 1000 1000 1200 1000

Shaft Dimensions (mm)
Dimensiuni puț (mm)
Lățime x adâncime (mm)

1600x1610 1550x1750 1600x1800 1700x1950 1700x1950 1950x1950 1650x2650 1850x2650 2700x1510 2700x1510 2000x2150

 
* C2 = 2-panel central opening,  T2 = 2-panel telescopical opening    * C2 = deschidere centrală cu 2 panouri, T2 = deschidere telescopică cu 2 panouri

Atlas Basic Atlas Premium Atlas L

Rated Load (kg)
Sarcină nominală (kg)

375-1000 375-1000 300-1000

Suspension
Suspendare 

2:1 2:1 2:1

Machine Room
Camera mașinii 

MRL (MR) MRL (MR) MRL (MR)

Max. Number of Stops 
Număr maxim de opriri

45 45 45

Max Rated Speed (m/s) Höchst-
Viteză nominală maximă (m/s)

1,6 1,6 1,0

Pit Depth (mm) 
Adâncime spațiu de siguranță 
interior (mm)     

v≤1.0 m/s 1100
v=1.6 m/s 1250

v≤1.0 m/s 1100
v=1.6 m/s 1250

v≤1.0 m/s 1200

Clear Headroom (mm)
Spațiu liber de siguranță 
superior (mm) 

v≤1.0 m/s 3400*
v=1.6 m/s 3600*

v≤1.0 m/s 3400*
v=1.6 m/s 3600*

v≤1.0 m/s 3850*

Entrances
Intrări 

Single entrance or through type car
Cabină cu una sau mai multe intrări

Single entrance or through type car
Cabină cu una sau mai multe intrări

Cantilever car frame, max. 3 entrances 
Cadru de cabină cu consolă, maximum 3 

intrări

Machine
Mașină 

KLEEMANN RN KLEEMANN RN, Ziehl Abegg Ziehl Abegg

Controller 
Controler 

KLEEMANN Ucontrol
KLEEMANN Ucontrol

KLEEMANN Lisa
KLEEMANN Ucontrol

KLEEMANN Lisa

Cabins
Cabine

L310, L320, L530, A310,
T110, T120

All Options
Toate opțiunile

All Options
Toate opțiunile

Floors
Pardoseli

Rubber, Laminate
Cauciuc, panou laminat

All Options
Toate opțiunile

All Options
Toate opțiunile

Atlas Basic Atlas Premium Atlas L

Ceiling
Plafon

All Options
Alle Optionen

All Options
Toate opțiunile

All Options
Toate opțiunile

Handrails
Balustrade

K2, K3
All Options

Toate opțiunile
All Options

Toate opțiunile

Door
Ușă

C2* or T2* automatic stainless steel satin  
(RAL7032 is optional)

C2* sau T2*, automată, din oțel inoxidabil 
satinat (RAL7032 opțional)

All Options
Toate opțiunile

All Options
Toate opțiunile

Anti-Vandal Resistant / EN 81.71
Rezistent la acte de vandalism / 
EN 81.71

Not applicable
Nu se aplică

Yes
Da

Yes
Da

Fire Fighting Lift / EN 81.72 
Ascensor de intervenție în caz 
de incendiu / EN 81.72

Not applicable
Nu se aplică

Yes
Da

Yes
Da

Earthquake Resistant / EN 81.77
Rezistent la cutremur / EN 81.77

Not applicable
Nu se aplică

Yes
Da

Yes
Da

Green
Ecologic

Not applicable
Nu se aplică

Yes
Da

Yes
Da

Extra  Features (Destination 
Control, Virtual  Window, etc.)
Caracteristici suplimentare 
(controlul destinației, fereastră 
virtuală etc.)

Not applicable
Nu se aplică

Yes
Da

Yes
Da

Panoramic Lift 
Ascensor panoramic

Not applicable
Nu se aplică

Yes
Da

Yes
Da

For the full range of your options, you are kindly advised to check your KLEEMANN Cabins brochure, visit www.designyourlift.com or contact your sales engineer. For special cases 
contact KLEEMANN Sales Department at: exports@kleemannlifts.com

Pentru întreaga noastră gamă de opțiuni, vă recomandăm să consultați broșura KLEEMANN dedicată cabinelor, să vizitați www.designyourlift.com sau să contactați reprezentantul nostru local de 

vânzări. Pentru cazuri speciale, contactați Departamentul Vânzări KLEEMANN accesând: exports@kleemannlifts.com
* For internal car height 2100mm    * Pentru o înălțime a cabinei în interior de 2100mm
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While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this brochure,   
KLEEMANN assumes no responsibility for omissions or typographical errors.

Deși s-au depus toate eforturile pentru a asigura corectitudinea informațiilor din această broșură,  
 
KLEEMANN nu își asumă nicio responsabilitate pentru omisiuni sau erori de tipar.

Copyright © KLEEMANN 2020

kleemannlifts.com


