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KÖSZÖNTŐ

Köszöntjük a Schindler Hungária legfrissebb kiadványában! 
Reméljük, összeállításunk segítségével jobban megismeri 
cégünket és termékeinket, pontos képet kap hosszú távú 
terveinkről, és hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük.

A felvonók és a mozgólépcsők piaca dinamikusan 
változik, a technológiai fejlődés mellett az ügyfelek 
igénye és a piaci verseny is arra mozdít minket, hogy 
hosszú távú célokat tűzzünk ki. Így őrizzük meg szakmai 
hozzáértésünket és a Schindler Hungária kiváló piaci 
pozícióját.

A minőség és a biztonság jegyében alkotunk és kivite-
lezünk, berendezéseink a megálmodott vagy már 
elkészült létesítményekbe is könnyen belesimulnak.
A tervezéstől a szerelésig arra törekszünk, hogy megta-
láljuk a legjobb megoldást az egyedi és az ipari épületek 
esetében is.

Megbízható és kényelmes utazást biztosítsunk az 
épített környezetben, különös figyelemmel a maximális 
biztonságra, és a hosszú távú üzembiztos működésre. 
Ehhez kiváló, akár egyedi igényekre szabott szerviz 
szolgáltatási hátteret biztosítunk.
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CÉGBEMUTATÓ

A Schindlert az ügyfél-központúság vezérli, 
a termékek, szolgáltatások tervezésénél és a kivite-
lezésnél is ezt tartjuk legfontosabbnak. Szolgáltatási 
területünk széleskörű: bevásárlóközpontok, egész-
ségügyi épületek, irodaházak, középületek, tömeg-
közlekedési létesítmények, szállodák és lakóházak 
használják felvonóinkat és mozgólépcsőinket.

A Schindler Hungária kft.
a budapesti központon kívül 
a Nyugat-magyarországi régóban 
Zalaegerszegen, az Észak-magyar-
országi régióban Miskolcon területi 
központi irodákban érhető el. Szinte 
minden nagyobb városban saját techni-
kussal biztosítjuk a magas színvonalú 
szerviz hátteret. A 24 órás diszpécser 
szolgáltatás és az országos szerviz-hálózat 
könnyű hozzáférést biztosít termékeinkhez, 
szolgáltatásainkhoz.

A termékek színvonalát a belső minőségbiztosítási 
rendszer garantálja, így azok teljes mértékben 
megfelelnek az európai és magyarországi szabvá-
nyoknak. Termékeink alkotóelemei olyan gyárakban 
készülnek, amelyek rendelkeznek az ISO 9001 / EN 
29001 kategóriájú SQS bizonyítvánnyal.

A Schindler a típus felvonók tanúsítási eljárását –
egyedüliként az országban – kijelölt szervezetként 
saját mérnökgárdával végzi.



MÉRFÖLDKÖVEK

A Schindler 1971-ben jelent meg Magyarországon, 
a nálunk készült felvonókat a 80-as évek végéig 

licenc szerződés alapján a Ganz-Mávag gyártotta.
1971

2000

2020

1990

2005

1990-ben a Schindler Konszern létrehozta leány-
vállalatát Magyarországon, így alakult meg a 
Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft. 
A cég termékskálája az összes típusú felvonóra, 
mozgólépcsőre és mozgójárdára kiterjedt.

A Schindler Hungária az első cég Magyarországon, 
amely megszerezte az ISO 9001-es minősítést 
(1988-ban), melyet 2000-ben a termékekre és 

a szolgáltatásokra újra megerősítettek.

A Schindler Hungária Kft alapításának 
30. évforduláját kiemelt fontossággal ünnepli. 

A Schindler Hungária az első és a mai napig egyetlen 
cég Magyarországon, amely az akkreditált szerveze-
tekkel egyenértékűen megkapta az E-modul minő-
sítést, mely alapján a Schindler típus felvonók tanú-
sítási eljárását kijelölt szervezetként saját, magasan 
képzett mérnök gárdával végzi.

5

A Multi Alarm Zrt. számokban:
• 99,9%-os országos lefedettség
• 110 000 ügyfél
• 6 500 felügyelt lift

www.multialarm.hu
Magyarország legnagyobb és legmodernebb távfelügyeleti központja.

A liftek távfelügyeletét saját fejlesztésű és gyártású, TÜV Rheiland tanusított, a 
vonatkozó szabályoknak teljes mértékben megfelelő, kétirányú és akár 
folyamatos beszédkapcsolatra képes eszközünkkel valósítjuk meg.



TERMÉKPORTFÓLIÓ

Felvonók

Felvonóink típusválasztéka a lakó és irodaházi szeg-
mensre ad megbízható megoldást. A speciális igényekre 
-gyárak, közintézmények, kórházak-   egyedi megoldá-
sú termékeket biztosítunk, melyek mindegyike megfelel 
az uniós ajánlásokban, előírásokban rögzített technikai 
előírásoknak.

Mozgólépcsők

Mozgólépcsőink csúcsminőséget képviselnek az áruhá-
zi és tömegközlekedési területen is, kiemelt figyelem-
mel  a biztonságra és a környezettudatosságra.

Mozgójárdák

Mozgójárdák széles választékát kínáljuk, akár 150 méter 
hosszan vagy lejtősen, ha arra van szükség. Az anyagok 
és technológiai megoldások felhasználásával alkotjuk 
meg az adott helyszíni igényeket maximálisan kielégítő 
Schindler berendezést 

Irányító rendszerek

Az irányító rendszerek nagy forgalmú épületekben 
képesek a bejutást biztosítani a megfelelő szintekhez. 
Tranzit menedzsment megoldásokkal mi jelentkeztünk 
először a piacon, amelyeket meglévő liftekkel is össze 
lehet hangolni.

A régebbi Schindler ID mellett az újabb Schindler 
PORT termékünk optimalizálja a forgalmat, hogy adott 
esetben nagyobb tömegeket is mozgatni lehessen. 
A Schindler PORT megoldást saját felvonóinkhoz és 
más típusú liftekhez is telepítjük.

Üzemeltetés

Különleges igényeknek megfelelve gazdaságos megol-
dásokat kínálunk bevásárlóközpontokba, egészségügyi 
épületekbe, irodaházakba, középületekbe, tömeg-
közlekedési létesítményekhez, szállodák és lakóházak 
üzemeltetéséhez. 

Szerviz és karbantartás

A felelősség és az átláthatóság a legfontosabb értékünk 
a szervizelésben. Az ország egész területén állunk 
rendelkezésre a Schindler Excellence típusú szerződé-
sünkkel, melyet akár egyetlen felvonóra is megkötünk. 
Az úgynevezett alap, egyedi és all-in típusú megállapo-
dásokat igény szerint testre szabjuk, és a nem Schindler 
típusú berendezések karbantartását is vállaljuk.

Modernizáció

Modernizációs lehetőségünk keretében felvonó csere-
program és modernizáció, mozgólépcső és mozgó-
járda modernizáció is elérhető.

Elevake Technology

Elevake Technology is an industrial development and 

production company with 10 years experience. 

We develope displays, position indicators, control systems 

and apps for industrial solutions.

We develope for Android, iOS, web, Linux and HTML5.

www.elevake.us



AHEAD – A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA

A Schidler törekszik arra, hogy alkalmazza a legújabb 
technikai innovációkat, így kínálva ügyfeleinek a legjobb 
megoldásokat.

Ahead Connectivity

Az Ahead Connectivity a felvonók napi üzemelteté-
sében segít. A Schindler telepíti a hardvert, kezeli a 
kapcsolatot, mely fedezi az adatcsatlakozás költségét és 
a rendszeres tesztelést.

Előnyei

˅ szigorú adatvédelmi irányelvek
˅ vezeték nélküli 4G/LTE hálózat, szünetmentes 

tápegység, tesztelés és ellenőrzés
˅ online előelemzések és frissítések
˅ két SIM-kártya kezelése
˅ egyetlen szolgáltató a telepítéshez, 

a kapcsolattartáshoz és a költségek kezeléséhez

Ahead ActionBoard

Az Ahead ActionBoard áttekintést ad a felvonókon és 
a mozgólépcsőkön végzett tevékenységekről. Valós 
idejű, beavatkozásra alkalmas rendszer, elérhető online 
felületen vagy önálló alkalmazásként.

Előnyei

˅ mobileszközről is elérhető
˅ hosszú távú tervezés, testre szabható
˅ szerviz elérése néhány kattintással
˅ széles portfóliót kezelő ügyfeleknek ajánlott
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Specializálódva

www.dreamparking.eu

Autó felvonókra
Parkolás?

Gond a

Szabványos és szabványon

kívüli felvonóberendezések, 

egyedi igények szerinti 

tervezése, gyártása, 

beépítése.

Egyszerű, kényelmes,

helytakarékos

parkolástechnikai megoldások,

TÜV. típustanúsítvánnyal,

engedélyekkel.

dreamparking@dreamparking.eu
+36 30 931 8698



AHEAD AZ ÚJ LEHETŐSÉG 

Ahead Core

A Schindler Ahead egy digitális, IoT alapú felület, amely 
megkönnyíti a felvonók és a mozgólépcsők üzemel-
tetését. A Core egy hang-és adatkapcsolati megoldás, 
amely állandó felügyeletet nyújt valós idejű informáci-
ókkal. Előnye a folyamatos készenlét, az áttekinthetőség 
és a kényelem. Az Ahead technológia fő eszköze 
a Cube, amely adatokat továbbít és elemez.

Ahead RemoteMonitoring

A készülékek 24 órás távfelügyelete a technikusok 
munkáját segíti, lehetővé teszi az előrejelzést és a gyors 
beavatkozást.

A Schindler kifejezetten a hazai piacra szánja azokat a termé-
keit, amelyek méltán teljesítik be a 21. századi elvárásokat.



SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS
AZ ÜGYFELEK ÉRDEKÉBEN

Karbantartási program

Több éven keresztül fejlesztettük karbantartási protokol-
lunkat, hogy a berendezések maximális rendelkezésre 
állását biztosítsuk. 

A kialakított rendszer széles körben tesztelt és hatásos-
nak bizonyuló módszer mind Schindler és nem-Schind-
ler berendezések esetén is.

24 órás diszpécser szolgálat

Cégünk garantálja a felkészült diszpécser gárdával 
a hibabejelentési, -javítási folyamat teljes átláthatóságát 
a felvonóban rekedt utasok leggyorsabb kimentését. 
A vészjelző megnyomásakor az utas a diszpécser 
központtal kerül élő kapcsolatba, amely a hét minden 
napján, a nap 24 órájában nyújt segítséget és bonyolítja 
a mentést. 

PDA - Fieldlink alkalmazás

A berendezéseinknél végzett feladatokat on-line rögzí-
téssel, egy integrált informatikai rendszeren keresztül el-
lenőrizzük és követjük. Ez lehetőséget ad a környe-
zetbarát e-munkalap alkalmazására.

PSI (Periodic Safety Inspection -
Rendszeres Biztonsági Ellenőrzés)

A biztonság a Schindlernél elsődleges szempont, 
ezért rendszeres biztonsági ellenőrzéseket 
építünk be a látogatási tervbe, Értékelést adunk 
a felvonó műszaki állapotáról, a váratlan 
megállásokat megelőző indokolt beavatkozá-
sokról,  mely garantálja a felvonó életkorától 
függetlenül az utasok számára a maximális 
utazási komfortot.
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PFEIFER DRAKO – Ihr Spezialist für qualitativ 
hochwertige Drahtseile „Made in Germany”.

Wir bieten:
• Seile für Aufzugstechnik, Bergbau&Industrie 
• Technische Beratung und Vor-Ort 
   Begutachtung 
• Seilzubehör und Service 
• Seillebensdauer- und 
   Seildehnungsberechnung
• eigenes Prüflabor
• ISO9001 / ISO14001 / ISO50001 zertifiziert

Kontakt:

Telefon: 
+49-208-42901-0

E-Mail: 
info@drako.de

Internet: 
www.drako.de

Nálunk az autó is
a családhoz tartozik!
11 éve a Schindler partnere

H-2030 Érd, Kis-Duna u. 9. | +36 23 524 028 | +36 30 496 2523
info@autocentrumszabo.hu

autocentrumszabo.hu



INNOVÁCIÓ: PORT TECHNOLÓGIA

A Schindler harmadik generációs rendszere a PORT 
Technology. A szoftverrendszer a várakozási és elérési időt 
felére csökkenti, személyre szabott szolgáltatást nyújt.

˅ Biztosítja a liftek optimalizált kihasználtságát.
˅ Az utasok mozgása hatékonyabb, a nagyobb 

teljesítmény növeli az ingatlan értékét.
˅ Magasabb szintű szolgáltatással magasabb 

bérleti díjak kiszabása lehetséges.
˅ Épület tervezésekor képes megszüntetni 

a belső terek okozta korlátokat.

Integrált Beléptető Rendszer

A megbízható és elegáns PORT terminál felszerelhető 
falra vagy szabadon álló tartóra is. 

˅ egyszerű használat
˅ hívás-előrejelzés 
˅ automatikus hívás
˅ környezetfüggő működés
˅ érintés nélküli működés
˅ intelligens hozzáférés-vezérlés
˅ kétirányú kommunikáció
˅ épületen belüli kommunikáció
˅ vészhelyzeti evakuálás
˅ intelligens fenntarthatóság



KAPCSOLATÉPÍTÉS

Karrierlehetőség a Schindler 
Hungáriánál

Pályakezdő diplomásokat és tapasztalattal rendel-
kező szakembereket is várunk karrierlehetőséggel. 
Alkalmazás esetén folyamatos fejlesztést biztosítunk, 
mert célunk, hogy szakembereink minél elismertebbek 
legyenek a szakmában.

Elméleti és gyakorlati képzés áll mindenki rendelke-
zésére, mely történhet e-learning formájában, de akár 
külföldi kiküldetésen is. 

Szükség esetén támogatjuk a munkakörváltást, hatéves 
vezetői képzésünk alatt pedig különböző orszá-
gokban és pozíciókban sajátíthatják el munkavállalóink 
a vezetés gyakorlatát. Törekszünk kedvelt munkáltató 
lenni az iparágban, és munkatársainkat felhatalmazzuk 
arra, hogy önálló döntéseket hozzanak.
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