
ThyssenKrupp Elevator

Ubegrensede muligheter. 
Velino rulletrapper.



Mange kaller det mangfold. 
Vi kaller det Velino.

Visjoner som blir til virkelighet, 

heter fremskritt. Enten du plan-

legger et butikksenter, innreder 

et multifunksjonelt kongressenter 

eller går nye veier i utformingen 

av en lufthavn, så hører Velino 

rulletrapper til der mange men-

nesker vil forfl ytte seg fra ett plan 

til et annet på en behagelig måte.
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Velino Base. 
Perfeksjonen ligger i reduksjonen.

Velino Base går og går og går...

Mindre er ofte mer. 

Velino Base er basismodellen 

for Velino rulletrapper. 

Du kan stole på at den dag 

etter dag behersker enhver 

publikumstrafi kk. Utrettelig 

innfrir den dine krav til tek-

nologi, kvalitet og funksjona-

litet.

I bruk over alt:

Markedsledere er lett å opp-

dage, for du møter dem ofte. 

Velino Base møter du alltid der 

et pålitelig rulletrappsystem er 

påkrevd.

Alltid underveis:

Utholdenhet er en avgjørende 

komponent. Det som gjelder 

for dine prosjekter, bør også 

spille en rolle for valget av dine 

rulletrapper. Her kommer Velino 

Base´s enestående tilgjenge-

lighet deg i møte. Som en av 

verdens mest holdbare rulle-

trapper er den allerede i dag 

utstyrt for fremtiden.

Prøvd i hverdagen:

Du kan sikkert få høre mye om 

rulletrapper, eller du kan se på 

det vesentlige, nemlig pålite-

ligheten. Den hører til Velino 

Base. Stabilitet, robusthet og 

funksjonalitet er faste følges-

venner. Bruk av nye teknologier 

er en selvfølge.

Basis for et godt samarbeid. 
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Velino Xtra oppfyller i alle til-

feller dine forventinger til et 

stasjonært nærtrafi kkmiddel. Et 

stort antall designvariasjoner 

og det store utvalget av tekno-

logiske utvidelser gjør den til 

en rulletrapp med innebygd

beslutningsfrihet.

Perfekt styling:

Design er et spørsmål om per-

sonlighet. Den visuelle utrust-

ningen av Velino Xtra tilbyr deg 

alle muligheter. Du kan velge 

mellom tallrike opsjoner og gi 

rulletrappen et helt individuelt 

preg.

Teknologi som overbeviser:

Suksessformelen lyder: 

De beste ideene for en bedre 

rulletrapp. Vårt komplette high-

tech-program er innrettet på å 

tilpasse Velino Xtra perfekt til 

de aktuelle kravene.

Alltid enestående:

Enhver bygning har sitt sær-

preg. Avhengig av formål, sta-

tiske forhold og personlige pre-

feranser. Du bygger etter mål, 

og hver Velino Xtra konstrueres 

i forhold til disse målene.

Velino Xtra tilpasser 

seg omgivelsene uten 

å miste sin selvsten-

dighet.

Velino Xtra. Rulletrappen 
som retter seg etter dine krav.

Også detaljer kan utvides.

Eksklusiv utsikt med 

perspektiv.
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Et lysende eksempel på uvanlig design: 

Undersidebelysning og innvendig belysning 

av bærekonstruksjonen.

1. Håndlister i avstemte farger vekker 

oppmerksomhet.

2. Frontsokler i forskjellige utførelser setter 

aksenter. 

3. På bestilling kan du få belysning av 

balustraden med integrert avviser. Med en 

annen balustradevariant synes håndlistene 

å sveve på balustraden.

4. Sokkelbåndbelysningen gir en spesiell 

markering av trinnområdet.

5. Velg din personlige glassvariant: Fra 

ultraklar til bronse. Med loddrette eller skrå 

skjøter.

6. Trinnspaltbelysningen gir god sikkerhet.

7. Forskjellig strukturerte påstigningsplater 

i rustfritt stål eller aluminium.

8. Trinnene fås i sort eller sølv, med eller 

uten sikkerhetsstriper.

Glem ikke at øyet ser utsiden.

Skjønnhet nøyer seg med 

overfl atiske detaljer. Men stil 

skapes med en avstemt 

komposisjon av alle fasetter. 

Du kan glede deg over å kunne 

velge nøyaktig de design-

aspektene for Velino rulle-

trapper som gjør ditt total-

konsept visuelt fullstendig. 

Påfallende:

Rulletrappene står sentralt 

i din bygning. Derfor ser 

Velino ut slik du forestiller 

deg.

Overraskende:

Plasser din rulletrapp i offentlig-

hetens lys. Tallrike belysnings-

varianter tilbys.

Komfortabel:

Ergonomi er teknikkens evne 

til å tilpasse seg menneskene. 

Forskjellige komponenter står 

til disposisjon for å harmon-

isere dine behov for sikkerhet 

og komfort.  
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Sikkerhet i høysetet:

Vårt tokrets bremsesystem gir 

perfekt sikkerhet for publikum. 

I nødstilfelle sørger det for trygg 

og kjøreretningsuavhengig 

bremsing.

Den kloke bruker hodet:

Utstyr din Velino med e-

escalatorteknikk. Da kan du 

overvåke de enkelte rulletrapper 

eller hele systemet raskt og 

målrettet ved hjelp av Internett.

Raskt i mål:

Betjeningselementet for 

grunnfunksjonene er redusert 

maksimalt. Du har kort sagt full 

kontroll over din rulletrapp.

Selv om du ikke forstår vår teknikk 
så forstår vår teknikk deg.

Velino rulletrapper er 

programmert for å arbeide 

på høyeste nivå. Nyutviklede 

teknologier garanterer et 

intelligent system som utmerker 

seg med lang levetid, maksimal 

sikkerhet og fremtidsrettede 

High End-ideer. Kort sagt: Vi 

bestemmer standardene.

1. Den patenterte akustiske 

kamsegmentovervåkingen 

kontrollerer seg selv. Hvis 

det oppstår feil, sendes 

øyeblikkelig en onlinemelding til 

kontrollrommet.

2. Sokkelbørstene øker 

sikkerheten ved hjelp av 

tilstrekkelig avstand mellom 

trinn og sokkel.

3. Håndlistinnføringen er 

sikret med et klaffesystem. 

Velino kopler seg kontrollert fra 

allerede før en skade kan skje.

4. Den fl erspråklige 

displaymenyen gir deg rask 

tilgang til den komfortable 

fjernbetjeningen eller den 

manuelle styringen.
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ThyssenKrupp 

er oppfi nneren 

av Internett-

rulletrappen.
E-escalatorteknikken 

registrerer 

kontinuerlig alle 

relevante data ved 

hjelp av høyt utviklede 

sensorer, og den 

interne programvaren 

analyserer 

opplysningene. 10 11

-escalator
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Den ideelle investeringen sparer 
penger uten at du må passe på.

Star drive: 

Totrinnssystemet med jevn 

hastighet slår ved start og 

tomgang den økonomiske 

stjernekoplingen på, og sparer 

inntil 30 % energi i forhold til 

trekantkoplingen.

Stop and go: 

Rulletrappen stopper når den 

ikke er belastet, og starter igjen 

straks noen trår på den. Ved 

lengre stillstandstider sparer 

du ikke bare energi, men skå-

ner også materiellet.

Two-speed:

Motoren har polomkopling og 

arbeider med to faste parame-

tere – uten belastning, og med 

full belastning. Det betyr en 

energibesparelse på ca. 50 %.

Variable speed:

Når rulletrappen belastes, ak-

selererer frekvensomformeren 

mykt fra beredskap til standard 

hastighet. Energibesparelsen 

utgjør ca. 60 %. 

Spar ikke på systemet. La sys-

temet spare. Velinos mange-

årige pålitelighet og de inte-

grerte energisparefunksjonene 

er økonomiske faktorer som 

lønner seg for deg.

Maks. energisparepotensial (avhengig av passasjermengde)

Star drive

Stop and go

Two-speed

Variable speed
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30 %

50 %

60 %

100 %

Energisparesystemer



Aker Brygge Shopping

Oslo

8 Velino Xtra, 2 Orinoco Xtra

Mercur Senter

Trondheim

6 Velino Xtra

Moldetorget Kjøpesenter

Molde

5 Velino Base

Sletten Shopping

Bergen

2 Velino Base, 2 Orinoco Base

Xhibition Senter

Bergen

6 Velino Xtra, 4 Orinoco Xtra

Amfi  Senter

Finnsnes

4 Velino Base

 

Magasin Blå

Stavanger

4 Velino Xtra

SlottsQuartalet

Kristiansand

4 Velino Xtra

Stavanger Storsenter

Stavanger

8 Velino Xtra

Steen & Strøm

Oslo

12 Velino Xtra

Magasinet

Drammen

5 Velino Xtra, 2 Velino Base

Amfi  Kjøpesenter

Namsos

3 Velino Base

House of Oslo

Oslo

10 Velino Xtra

Handelshuset 

Førde

6 Velino Base

De indre verdiene teller. 
Også i en bygning.

Velino Base og Velino Xtra i bruk i hele Norge.
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Oslo City

Oslo

2 Velino Xtra, 6 Velino Base, 

16 Cascata

Helgerudgården

Sandvika

4 Velino Base



Økonomi

Store personstrømmer ledes effektivt 

gjennom bygningen. Innovative energi-

sparesystemer og lang levetid senker 

dessuten driftskostnadene.

Kvalitet

Høy produktivitet på grunn av innovative 

teknologier, nøyaktig forarbeiding og 

høyverdige materialer, reduserer slitasjen 

på dine anlegg, og sørger for maksimal 

tilgjengelighet.

Design

Moderne design i kombinasjon med 

høyverdige materialer og et bredt spekter 

av belysningssystemer og utvendige 

paneler, øker bygningens attraktivitet.

Service

Onlineanalyse med feildiagnose, teknisk 

support og rask levering av reservedeler, 

også for eldre modeller – vi hjelper deg 

alltid.

Sikkerhet

Intelligente sikkerhetssensorer og on-

linekontroll fra kontrollrommet oppfyller 

de mest krevende internasjonale sikker-

hetsstandarder, og sørger for permanent 

overvåking av dine anlegg.

Innovasjon

Det unike bus systemet for internett 

rulletrappene og en mengde internasjonale 

patenter bekrefter vår innovative status for 

design, sikkerhet og teknologi.

Individualitet

Tallrike farge-, material- og utstyrsvarianter 

tillater skreddersydde løsninger for tilpas-

ning til arkitektur og Corporate Identity.

Internasjonalisering

På grunn av vårt tette og verdensomspen-

nende distribusjons- og servicenett er 

vi alltid i nærheten av deg. Internasjonale 

produksjonssteder gir korte leveringstider.

Rådgivningskompetanse

Fra planlegging, via montasje, og frem 

til service – kompetente rådgivere på alle 

felter står når som helst til din disposisjon.

Erfaring

Dine spesialister på rulletrapper og 

rullefortau, med lang erfaring fra utvikling, 

produksjon og montasje av over 60.000 

installerte anlegg over hele verden.

Ti gode grunner for rulletrapper og 
rullefortau fra ThyssenKrupp. 
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Trinnbredde

(mm)
4 EK =  800 5 EK = 1000

Gjennomgående balu-

stradehøyde (mm)
1000 1000

Stigningsvinkel 30°     35° 30°     35°

Min. transporthøyde H (m) 2,85 2,85 2,85 2,85

Maks. transporthøyde H (m) 6,00 6,00 6,00 6,00

Teor. transport-

kapasitet pers./h

v = Hastighet

v = 0,5 m/s 6750 9000

Velino Base

Trinnbredde

(mm)
4 EK =  800 5 EK = 1000

Gjennomgående balu-

stradehøyde (mm)
1000 1000

Stigningsvinkel 30°     35° 30°     35°

Maks. transporthøyde H (m) 15 6 15 6

Teor. transport-

kapasitet pers./h

v = Hastighet

v = 0,5 m/s

v = 0,65 m/s

6750 

8775

9000

11700

Velino Xtra

  1. Hastighetsovervåker

  2. Styreapparat

  3. Balustradehode

  4. Trinn

  5. Balustrade

  6. Sokkelbåndbelysning

  7. Sokkel

  8. Håndlist

  9. Kamplate

10. Betjeningselement

11. Omstyringsdeksel

12. Spennstasjon

13. Håndlistinnføring  

14. Trinnløpovervåking

15. Føringsskinner

16. Bærekonstruksjon

17. Trinnkjede

18. Håndlistdrev

19. Motor
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Your local partner:

ThyssenKrupp Rulletrapper AS
Brobekkveien 38 · 0504 Oslo, Norway
Telefon +47 21979700 · Telefax +47 23 173701
www.rulletrapper.no
rulltrapper@thyssenkrupp.com




