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Luo täysin uudenlainen hissikokemus vaativiin 
ympäristöihin uusilla sisustusteemoilla, toimivilla 
ja kestävillä materiaaleilla, suoralla ja epäsuoralla 
valaistuksella, uusilla tietoviihderatkaisuilla ja 
uusilla modulaarisilla merkinantolaitteilla.

Erottaudu täysin uudenlaisella
käyttäjäkokemuksella vaativissa
ympäristöissä, joissa liikkuu
paljon ihmisiä

1

Verkkoyhteyksien ansiosta tavarahissien 
integrointi rakennuksen logistiikkaketjuun on nyt 
helpompaa kuin koskaan. KONEen digitaalisen 
alustan ja KONEen ekosysteemikumppaneiden 
mahdollistamat uudet palvelut sekä 
ohjelmointirajapinnat (API) auttavat siirtämään 
tavarat paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti 
ja sujuvasti.

Sisäänrakennetuilla
verkkoyhteyksillä sujuvampaa
logistiikkaa
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Parannetut rakennusaikaiset ratkaisumme ja 
prosessimme auttavat optimoimaan tuottavuuden 
ja nopeuttavat rakennusprojektin valmistumista 
viikoilla tai jopa kuukausilla. Ratkaisuillamme 
ihmiset ja tavarat liikkuvat työmaalla 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Nopeampaa ja tuottavampaa 
rakentamista 
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Tee kerralla oikeat päätökset ja suunnittele hissisi 
viimeistä yksityiskohtaa myöten asiantuntijan 
avulla. Tarjoamme myös kestävän kehityksen 
mukaisia materiaaleja ja teknologioita, jotka 
täyttvät turvallisuusmääräysten ja -standardien 
vaatimukset ja auttavat ympäristösertifioinnin 
saamisessa

Tee onnistuneet suunnitelmat
yhteistyössä KONEen kanssa

Digitalisoituvassa maailmassa toimiminen edellyttää 
verkkoyhteyksiä, eivätkä hissit ole poikkeus. KONE 
TranSys™ DX määrittelee uudestaan sen, mitä 
vaativiin ympäristöihin suunniteltu hissi voi olla: 
sisäänrakennetut verkkoyhteydet parantavat 
tavaroiden ja ihmisten liikkumista, ja mahdollistavat 
aivan uudenlaisen käyttäjäkokemuksen.

KONE TranSys DX hississä on kompakti KONE 
EcoDisc® nostokoneisto, joten se tarjoaa 
poikkeuksellista nostotehokkutta ja suorituskykyä, 
mutta myös säästää kallisarvoista tilaa 
rakennuksessasi, sillä konehuonetta ei tarvita 
lainkaan.

Autamme nopeuttamaan rakentamista ja 
alentamaan rakennuskustannuksia tuottavuutta 
parantavilla rakennusaikaisilla ratkaisuilla.  
Rakennus voi valmistua jopa suunniteltua 
nopeammin. Kysy lisätietoja KONEen asiantuntijoilta.

TEHOKKAAT
YHTEYDET

TEKNISET TIEDOT

API 
-valmius 

Verkkoyhteys 
 

Maks. kuorma- 
kapasiteetti 

5000 kg 

Maksiminopeus 
1,6 m/s 

ISO 25745 
A-energia- 

tehokkuusluokitus

Maks.nosto- 
korkeus 40 m 

Maks. kerros- 
määrä 12 

Maks. henkilö- 
määrä 53 

Maks.ryhmän 
koko 4 

 Jarrutusenergiaa 
talteenottava 
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VALMIINA
KAIKKEEN

KONE TranSys DX -hissikorit on valmistettu
tehtäväänsä sopiviksi. Ne toimivat luotettavasti
ja tekevät liikkumisesta tehokasta ja sujuvaa.
KONE TranSys DX -ratkaisuja on kaksi: toinen
on puhtaasti tavarahissi ja toinen sekä tavara 
että henkilöhissi. KONE TranSys DX soveltuu
myös ajoneuvojen siirtämiseen katto- tai
kellarikerrosten pysäköintitiloista, joissa tila on
tärkeää.

KONE TRANSYS™ DX -TAVARAHISSI
Tee rakennuksestasi tulevaisuudenkestävä tällä tehokkaalla, 
kestävällä ja verkkoyhteyksillä varustetulla hissillä, joka on 
tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen vaativissa ympäristöissä, 
kuten varastoissa, ostoskeskuksissa ja teollisuuslaitoksissa. 
KONE TranSys DX -hississä yhdistyvät teho ja ensiluokkainen 
muotoilu, ja se voidaan kustomoida monilla eri materiaali- ja 
merkinantolaitevaihtoehdoilla.

KONE TRANSYS™ DX -HENKILÖHISSI
– TEHOA HENKILÖLIIKENTEESEEN
Matkustaminen on miellyttävää ja arvokkaat tavarat 
kulkevat turvallisesti ja sujuvasti luotettavassa ja tilavassa, 
verkkoyhteyksillä varustetussa hississä, johon on valittavissa 
valtava määrä sisustusvaihtoehtoja. KONE TranSys™ DX 
-henkilöhissi yhdistää ensiluokkaisen muotoilun kestävyyteen.



SISÄÄNRAKENNETUILLA 
VERKKOYHTEYKSILLÄ 
SUJUVAMPAA LOGISTIIKKAA
Digitaalisiin jatkuvan yhteyden teknologioihin perustuvat 
älyratkaisut parantavat laitteiden suorituskykyä, käytettävyyttä ja 
tehokkuutta.

KONE TranSys DX -hissi tuo käyttöösi joukon uusia ratkaisuja ja palveluja, jotka 
minimoivat hissin käyttökatkokset. Niitä ovat KONEen digitaaliset ratkaisut, kuten 
KONE 24/7 Connect -älypalvelu, joka maksimoi hissin käytettävyyden.

KONEen ohjelmointirajapintojen (API) avulla voit vapaasti suunnitella omat 
älykiinteistöratkaisusi, jolloin voit helpommin integroida hissin logistiikkaketjuusi 
rakennuksen tarpeiden mukaisesti ja maksimoida tehokkuuden. 

Voit myös hyödyntää jatkuvasti kasvavaan kumppaniekosysteemiimme kuuluvien 
kumppaneiden kehittämiä ratkaisuja ja palveluja. Niitä voivat olla esimerkiksi 
automatisoidut kuljetusrobotit, jotka käyttävät rakennuksen hissejä tavaroiden 
siirtämiseen.
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Paras energiatehokkuus 

Konehuoneettomien hissiemme 
energiatehokkaat jarrutusenergiaa 
talteenottavat nostokoneistot, 
pitkäikäiset LED-valaisimet ja 
virransäästöratkaisut auttavat sinua 
säästämään energiaa ja pienentämään 
rakennuksesi hiilijalanjälkeä. 

Helppo lastaus ja purku

Ovien suuri avautumisleveys ja 
hissin tarkka pysähtyminen tasolle 
helpottavat tavaroiden lastausta ja 
purkua sekä matkustajien kulkua 
hissiin ja hissistä ulos. Lisäksi 
hissillä on A-luokan kuormituksen 
mukainen suuri kynnyskuorma.

Muut kuormitusluokat (esim. trukki) 
saatavilla erikoistilauksesta. Kun 
hississä on sisäänrakennetut 
verkkoyhteydet, raskaiden kuormien 
siirrot voidaan optimoida kutsumalla 
hissi etänä.

Voit luottaa, että hissi täyttää
määräykset 

Täydennä hissiäsi ratkaisuilla, 
jotka varmistavat, että se täyttää 
esimerkiksi erilaiset esteettömyyttä, 
ilkivallan kestoa ja tulipalon aikaista 
toimintaa koskevat lait ja määräykset.

Tilatehokkuus

KONE EcoDisc -nostokoneiston 
kompakti rakenne ja monipaneelinen 
oviratkaisu tarkoittavat, että 
hissikuiluun mahtuu tilavampi 
hissikori.



NOPEAMPAA JA 
TUOTTAVAMPAA 
RAKENTAMISTA 
Ratkaisumme auttavat maksimoimaan 
hissien käytettävyysajan ja tehostamaan 
työntekijöiden liikkumista ja 
materiaalikuljetuksia rakennusprojektin 
ajan, jolloin projektisi valmistuu nopeammin.  

 KONEEN RAKENNUSAIKAISET HISSIT 
Rakennuksen lopulliset hissit, jotka tulee 
suojata huolellisesti niin, että niitä voidaan 
käyttää rakennustyön aikana 

 24/7 CONNECT -PALVELUT 
Ennakoivat rakennusaikaiset 
kunnossapitopalvelut takaavat ihmisten ja 
tavaroiden häiriöttömän liikkumisen sekä 
työmaan esteettömyyden ja turvallisuuden

MENESTY KONEEN KANSSA 

Yhteistyö KONEen kanssa on vaivatonta. Vaativissa 
projekteissa on isot paineet pysyä aikataulussa ja 
suunnitelmissa. KONEen työntekijöillä ja kumppaneilla 
asentajista projektipäälliköihin on yksi tavoite: alan paras 
asiakastyytyväisyys. 

Tuemme asiakasta projektin kaikissa vaiheissa, apunamme 
parhaat prosessit ja työkalut.  

AMMATTIMAINEN PROJEKTINJOHTO 
Kun ostat ratkaisun KONEelta, saat paljon muutakin kuin laitteet 
ja niiden asennuksen. Nimeämme jokaisen projektimme johtoon 
sertifioidun projektipäällikön, jolla on vankka kokemus vastaavista 
projekteista.   

TYÖKOHTEEN ASENNUSVALMIUS 
Valvomme työmaan valmiusastetta varmistaaksemme, että kaikki 
tarvitsemamme on valmiina ennen asennustöiden aloittamista. 

TEHOKAS ASENNUS 
KONE-hissien asennusprosessi ei vaadi rakennustelineiden 
pystyttämistä, mikä alentaa kustannuksia ja minimoi muille 
rakennustöille aiheutuvat häiriöt. 

LAADUNVARMISTUS JA KUNNOSSAPITO 
Ennen kuin hissi luovutetaan asiakkaalle, varmistamme kaikin 
mahdollisin keinoin, että ratkaisu on laadukas ja toimii suunnitellusti 
ensimmäisestä päivästä lähtien.
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Suuret ihmismäärät asettavat hisseille omat erityiset
vaatimuksensa.

KONE TranSys DX -hissien avulla voit ottaa
verkkoyhteydet käyttöön ja tehdä hissimatkasta
tavallisesta poikkeavan tarjoamalla täysin uudenlaisen
käyttäjäkokemuksen. Lentoasemien ja ostoskeskusten
kaltaisissa rakennuksissa, joissa usein liikutaan
suurina ryhminä, tarvitaan ratkaisua, joka vie ihmiset
määränpäähänsä turvallisesti, sujuvasti ja tehokkaasti.

EROTTAUDU TÄYSIN
UUDENLAISELLA KÄYTTÄJÄ-
KOKEMUKSELLA VAATIVISSA
YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA
LIIKKUU PALJON IHMISIÄ

TOIMIVAT, KESTÄVÄT
MATERIAALIT
Hyödyntämällä uusia materiaali-, valaistus- 
ja merkinantolaitevaihtoehtoja voit tarjota 
henkilökunnalle ja vieraille täysin erilaisen 
käyttäjäkokemuksen. 

TURVALLISUUTTA JA
ESTEETTÖMYYTTÄ
KAIKILLE
Monipaneeliset, jopa kuudesta erillisestä 
paneelista koostuvat ovet tarjoavat 
mahdollisimman leveän kulkuaukon. 
Näin suurten ihmismäärien on helppo 
kulkea hissiin ja poistua sieltä nopeasti 
ja turvallisesti myös matkalaukkujen, 
ostoskärryjen tai lastenrattaiden kanssa.

INSPIROIVAT
SISUSTUSVAIHTOEHDOT
Uusien sisustusvaihtoehtojen avulla 
luot helposti käyttäjien vaatiman 
– ja rakennuksesi arvoisen –
käyttäjäkokemuksen. 

PIDÄ KÄYTTÄJÄT AJAN
TASALLA
KONEen medianäyttöjen avulla voit jakaa 
multimediasisältöä sekä rakennukseen 
liittyvää informaatiota hissikoreissa ja 
muualla rakennuksessa.
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ONNISTU
SUUNNITELMISSASI
YHTEISTYÖSSÄ
KONEEN KANSSA
Rakenna ympäristöystävällisemmin ja varmista,
että projektisi täyttää kaikki vaatimukset mitä
tulee alan määräyksiin ja standardeihin, turvallisiin
ja kestäviin materiaaleihin sekä asiantuntijatukeen.

RAKENNA
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMIN
KONEen ratkaisut ja asiantuntemus voivat olla ratkaisevia, kun 
tavoitteenasi on hankkia rakennuksellesi ympäristösertifiointeja ja 
pisteitä BREEAM- ja LEED-luokituksia varten.

RAKENNA STANDARDIEN MUKAISESTI
KONE TranSys DX täyttää kaikki alan määräykset ja standardit. 
Kysy paikalliselta KONE-yhteyshenkilöltä, miten voimme tukea 
sinua mm. esteettömyyteen, ilkivallan kestoon ja palomääräysten 
noudattamiseen liittyvissä asioissa.

RAKENNA YHDESSÄ KUMPPANIN
KANSSA
Tarjoamme sinulle kattavaa tukea rakennuksesi koko elinkaaren 
ajan, asiantuntevasta suunnitteluneuvonnasta joustaviin 
kunnossapito- ja modernisointiratkaisuihin ja -palveluihin.
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SUUNNITELE HISSISI 
 

Helppokäyttöiset digitaaliset 
työkalumme auttavat 

suunnittelemaan tarpeitasi 
vastaavan hissin. 

KOKEILE NIITÄ HETI ⬁



KONE tarjoaa innovatiivisia ja ekotehokkaita hissi-, liukuporras- ja
automaattioviratkaisuja sekä järjestelmiä, joilla ne integroidaan nykyajan 
älykkäisiin rakennuksiin.

Tuemme asiakkaitamme kaikissa vaiheissa suunnittelusta, valmistuksesta ja
asennuksesta kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE auttaa asiakkaitaan
hallitsemaan ihmisten ja tavaroiden sujuvaa liikkumista rakennuksissa ja on siinä
maailmanlaajuinen johtaja.

Sitoutumisemme asiakkaisiin on mukana kaikissa KONEen ratkaisuissa. Tämän
ansiosta olemme luotettava kumppani rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Haastamme alan perinteisen tietämyksen. Olemme nopeita ja joustavia, ja meidät 
tunnetaan kiistattomana teknologiajohtajana, jonka innovaatioihin kuuluvat muun 
muassa KONE MonoSpace® DX, KONE NanoSpace™ ja KONE UltraRope®.

KONEella on lähes 57 000 asiantuntevaa työntekijää, jotka palvelevat sinua
maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisiin tiedotustarkoituksiin. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja.
Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi tuotetta tai sen sopivuutta tiettyyn
käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja. Julkaisun ja todellisen tuotteen värisävyissä saattaa olla
eroja. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc®, ja People Flow® ovat KONE Oyj:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Copyright © 2022 KONE Oyj.
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