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Definiera hissupplevelsen på nytt i en 
krävande miljö och inspirera slutanvändare 
med nya korginredningar, funktionella 
och tåliga material, direkt och indirekt 
belysning, nya infotainmentlösningar och ny 
modulbaserad signalisering. 

stick ut med en förbättrad 
användarupplevelse i miljöer 
med stora personflöden 
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Nu är det enklare än någonsin att integrera 
varuhissar i din byggnads logistikkedja. Tack 
vare nya tjänster som baseras på KONEs 
digitala plattform, KONE Partner Ecosystem 
samt API:er (application programming 
interfaces) kan du transportera varor så 
snabbt och smidigt som möjligt.

smidigare logistikkedja med 
inbyggd uppkoppling 
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Fatta rätt beslut direkt och planera din 
hiss in i minsta detalj med expertsupport. 
Vi tillhandahåller även hållbara material 
och teknologier för att du ska kunna 
miljöcertifiera din byggnad och samtidigt 
uppfylla aktuella säkerhetsnormer och 
standarder.

planera för framgång med 
kone som partner 

i en alltmer digitaliserad värld är allt uppkopplat, 
och hissar är inget undantag. kone Transys™ 
dX sätter en ny standard för hissar som är 
byggda för krävande miljöer, den har inbyggd 
uppkoppling för ett förbättrat varu- och 
personflöde och den har dessutom en ny och 
inspirerande användarupplevelse som levererar 
på alla plan. 

kone Transys dX drivs av den kompakta 
hissmotorn kone ecodisc® och är inte bara 
försedd med en enastående lyftkraft och 
prestanda, utan den sparar dessutom värdefullt 
utrymme i din byggnad genom att klara sig helt 
utan ett maskinrum. 

kraFTen i uppkopplad 
uTrusTning

key speciFicaTions

api-redo uppkopplad maximal lastkapacitet  
5 000 kg 

maximal hastighet   
1,6 m/s

maximal lyfthöjd  
40 m

maximalt antal  
våningar 12  

maximalt antal  
personer 53 

maximal gruppstorlek  
4
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redo FÖr allT 

korgarna i kone Transys dX är konstruerade 
för att transportera tungt gods med tillförlitlig 
drift, överlägsen trafikprestanda och en behaglig 
användarupplevelse. Det finns två KONE TranSys 
dX-lösningar: den ena som är konstruerad 
specifikt för varutransport och den andra för 
att transportera både varor och passagerare. 
kone Transys dX lämpar sig även för transport av 
fordon från exempelvis parkeringsgarage, där det 
är särskilt viktigt att utnyttja yta effektivt. 

kone Transys dX 
– en rikTigT kraFTFull hiss 
Framtidssäkra din byggnad med denna 
kraftfulla, tåliga och uppkopplade hisslösning för 
krävande miljöer såsom i köpcentrum, lager och 
industrianläggningar. KONE TranSys DX kombinerar 
kraft med förstklassig design och kan anpassas med 
en rad olika material- och signaliseringsalternativ. 

kone Transys dX passenger 
– har kraFTen aTT 
TransporTera alla 
Ge användare fantastisk komfort och säkerställ att 
varor transporteras säkert och smidigt i en tillförlitlig, 
uppkopplad och rymlig hiss som har ett stort utbud 
av inredningsalternativ. KONE TranSys DX Passenger 
kombinerar förstklassig design med utomordentlig 
tålighet. 



FramTidssÄkra 
din byggnad 
med inbyggd 
uppkoppling 
Vi har lagt till uppkoppling för att göra 
kone Transys dX-hissarna smartare 
och mer åtråvärda. ett digitaliserat 
personflöde innebär att din hisslösning 
aldrig står still och att din byggnad blir 
bättre för varje uppdatering. 

För att du ska kunna känna dig trygg 
i vår digitala värld så har våra digitala 
tjänster och anslutningar försetts med 
nätsäkerhet och sekretess. genom att 
övervaka våra digitala miljöer dygnet 
runt kan vi ta väl hand om dem både nu 
och i framtiden. 
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lätt att uppgradera 

Med digital integration och 
möjligheten att uppgradera i takt med 
att dina behov ändras i framtiden kan 
du lägga till nya uppkopplade tjänster 
när du behöver dem. 

enkel lastning och urlastning 

Förenkla flödet av gods och 
passagerare tack vare de breda 
dörröppningarna och exakt 
noggrannhet för stannplan, samt en 
hög tröskellast i enlighet med lastning 
av klass A. Andra lastningsklasser 
(t.ex. trucklastning) finns tillgängliga 
på förfrågan. Hissens inbyggda 
uppkoppling gör att personal som 
flyttar tung last kan optimera sin rutt 
genom att fjärranropa hissen. 

efterlevnad du kan lita på  

Förbättra din hiss med lösningar 
som uppfyller aktuella standarder 
och bestämmelser, bland annat 
när det gäller tillgänglighet, 
vandalresistens och brandsäkerhet. 

yteffektivitet 

Tack vare den kompakta 
konstruktionen av hissmotorn KONE 
EcoDisc och dörrlösningen med flera 
paneler, gör att en större hisskorg 
får plats i schaktet.



smidigare 
logisTikinTegraTion 
genom inbyggd 
uppkoppling 
smarta lösningar baserade på digital teknologi 
förbättrar utrustningens prestanda, tillgänglighet 
och effektivitet. 

med kone Transys dX kan du dra nytta av en 
helt ny serie lösningar och tjänster för att 
minimera risken för driftstopp. det gäller bland 
annat digitala kone-lösningar såsom kone 
24/7 connected services för bästa möjliga 
tillgänglighet. 

med kones api:er kan du dessutom utveckla dina 
egna smarta byggnadslösningar för att bättre 
kunna integrera hissen i din logistikkedja och 
därmed uppfylla byggnadens behov för maximal 
effektivitet.

du kan dessutom dra nytta av de lösningar 
som utvecklats av ett växande antal partners 
som ingår i kone partner ecosystem. det 
kan exempelvis handla om automatiserade 
transportrobotar som förflyttar varor i byggnaden 
med hjälp av hissarna. 
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Tunga personflöden kräver utrustning som klarar av att 
förflytta många människor under lång tid. 

med kone Transys dX-hissarna kan du dra nytta av 
digitaliseringen för att göra hissfärden till något långt 
utöver det vanliga med en helt ny användarupplevelse. 
På exempelvis flygplatser och i köpcentrum behöver du 
en lösning som kan transportera stora grupper på ett 
säkert, smidigt och effektivt sätt. 

sTick uT med en FÖrbÄTTrad 
anVÄndaruppleVelse 
i milJÖer med sTora 
personFlÖden 

eTT inTryck som 
besTÅr 
Ge din personal och dina besökare en 
helt ny upplevelse och se till att din 
hiss klarar av de tuffaste utmaningarna 
med nya material-, belysnings- och 
signaleringsalternativ. 

enkel och sÄker 
ÅTkomsT FÖr alla 
Dörrar med upp till sex separata paneler 
ger bredast möjliga ingångsutrymme så att 
många människor kan gå in och ut ur hissen 
snabbt och säkert, oavsett om de har med 
sig bagage, barnvagn eller kundvagn.

inspirerande 
korginredningar 
Nya hissinredningar bidrar till att skapa 
den användarupplevelse som besökare 
förväntar sig – och som din byggnad 
förtjänar.  

hÅll alla inFormerade  
Med KONEs infotainmentlösningar kan 
du dela medieinnehåll samt säkerhet- och 
byggnadsrelaterad information både i 
hissen och i andra utrymmen i byggnaden.
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planera FÖr 
FramgÅng med 
kone som parTner 
bygg mer miljövänligt och säkerställ att ditt projekt 
uppfyller branschnormer och standarder. detta 
med hjälp av säkra och hållbara material samt 
support från experter.

bygg mer milJÖVÄnligT 
KONEs lösningar och kunskap gör verkligen skillnad när du vill få 
certifieringar för gröna byggnader som BREEAM och LEED. 

bygg enligT sTandarder 
KONE TranSys DX uppfyller samtliga relevanta branschnormer 
och standarder. Diskutera med din lokala KONE-säljare hur vi kan 
hjälpa dig med frågor som tillgänglighet, vandalresistens och 
brandsäkerhet. 
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bygg med en parTner 
Ta hjälp av våra experter under din byggnads hela livslängd, från 
planering och installation till service och modernisering. 
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KONE tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, 
portar och automatiska dörrar samt de system som integrerar dem med dagens 
intelligenta byggnader. 

Vi stöder våra kunder i varje steg på vägen, från design, tillverkning och installation till 
service och modernisering. KONE är världsledande när det gäller att hjälpa kunderna 
att hantera ett smidigt person- och varuflöde i deras byggnader. 

Vårt engagemang för kunderna syns i alla KONE-lösningar. Detta gör oss till en pålitlig 
partner under byggnadens hela livscykel. Vi utmanar den konventionella visdomen 
i branschen. Vi är snabba, flexibla och har ett välförtjänt rykte som teknologiskt 
ledande, med innovationer som KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ och 
KONE UltraRope®. 

KONE har runt 57 000 engagerade anställda experter för att kunna hjälpa dig globalt 
och lokalt. 

Den här broschyren är endast avsedd som allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktens utformning 
och specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr får uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, 
rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren i köpavtal. Mindre 
skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, KONE TranSys™ och People Flow® är 
registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2020 KONE Corporation. 
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