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PRINCIPAIS MOTIVOS  
PARA ESCOLHER  
GREEN LIFT TRACTION MRL

1

REDUÇÃO DAS DIMENSÕES,  
NÃO VINCULADAS AO PROJETO
• Forte redução do espaço ocupado pelo sistema de 

elevação na versão GLT Omega Extra Slim (mecânica lado 
contrapeso reduzida em 195 mm). Assim é possível obter 
uma superfície maior da cabina de acordo com a largura 
do passadiço ou, vice-versa, passadiços mais estreitos de 
acordo com a largura da cabina.

• Cabina e arcada de medidas variáveis
• Disponível na versão MRL ou com sala das máquinas
• Disponível versão com poço e/ou cabeça reduzida (EN 

81.21)
• Disponível versão GLT Sigma com entradas adjacentes.

4

CONFORTO ELEVADO DE MARCHA  
E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Acelerações e desacelerações graduais e imperceptíveis, 
precisão na paragem, baixo nível de vibrações, graças ao 
VVVF com controlo mediante encoder.
Consumo de energia reduzido graças à utilização de:
• Máquina sem engrenagens
•  Iluminação LED com função de standby com consumo 

reduzido de 75% e duração 10 vezes superior em relação 
às lâmpadas fluorescentes.

3

SEGURANÇA
• A linha GLT na versão MRL é dotada de todo o 

equipamento elétrico externo ao compartimento, alojado 
em um armário especial localizado sobre a porta do andar 
de fácil acesso para realizar manutenções, reparações e 
operações de emergência com total segurança.

• Utilização de limitador de velocidade com antiderivação de 
estacionamento e cabina de andar.

2

ALTA QUALIDADE, QUE PERMITE  
A POSSIBILIDADE DE PROLONGAMENTO 
GARANTIA A 10 ANOS
A GMV, com sua história e know-how, certa da qualidade 
de seus produtos, é a única fabricante de elevadores que 
oferece no mercado a possibilidade de prolongar a garantia 
até 10 anos.

www.soselevadores.com
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O ELEVADOR GREEN LIFT TRACTION MRL TAMBÉM 
APRESENTA AS SEGUINTES VANTAGENS: 

•  PREÇO COMPETITIVO 
para a gama de elevadores eléctricos sem sala das máquinas. 

• CARGAS NÃO GRAVOSAS NA ESTRUTURA DO EDIFÍCIO 
pois a máquina está instalada na parte superior das guias e permite 
que as forças sejam descarregadas no fundo do poço de curso. 

• DESIGN E ESTÉTICA DE CABINA 
ampla gama de cores e materiais disponíveis para acabamentos 
de cabina e portas para melhor integrar o elevador no contexto 
arquitectónico do edifício. 

• PEÇAS SOBRESSALENTES FACILMENTE DISPONÍVEIS  
As informações técnicas, as peças sobressalentes e as ferramentas 
técnicas necessárias para manutenção e programação são 
imediatamente disponibilizadas pelo fabricante, com preço certo. 

• BAIXOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO 

• SERVIÇO FIÁVEL

A EXTENSÃO DA GARANTIA PARA 10 ANOS é a certeza da 
qualidade do elevador - porque garantia significa qualidade 
- e a certeza de ter peças sobressalentes disponíveis por 10 
anos. É a proteção da máxima eficiência e certeza dos custos 
reduzidos.
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VANTAGENS VERSÃO  
GLT OMEGA EXTRA SLIM

 A linha de elevadores elétricos GLT Omega Extra Slim tem a característica de ter o contrapeso posicionado ao lado da guia 
de cabina e não atrás dela. A polia do contrapeso está descentralizada e posicionada no eixo de simetria das polias da 
cabina (patente GMV). Assim é possível obter uma superfície maior da cabina de acordo com a largura do passadiço ou, 
vice-versa, passadiços mais estreitos de acordo com a largura da cabina. 
Esta solução é particularmente adequada para o uso em reestruturações.

EXEMPLO 1
Com GLT Omega Extra Slim, de acordo com as dimensões do compartimento, aumenta a superfície de cabina

O sistema elétrico GLT Omega Slim com arcada de 
anel e contrapeso atrás da cabina. A polia do contrapeso 
e as polias da cabina estão no mesmo eixo de simetria 
(patente GMV).

O sistema elétrico GLT Omega Extra Slim com arcada de 
anel, com cabina mais larga e vão das portas maior, 
graças ao contrapeso ao lado da guia de cabina e polia do 
contrapeso descentralizada e colocada no mesmo eixo de 
simetria das polias da cabina (patente GMV).

Compartimento 1400 x 1550 mm – Capacidade 350 kg Compartimento 1400 x 1550 mm – Capacidade 450 kg

NOVO

2/3 PORTAS 
TELESCÓPICAS

LARGURA 
DA CABINA 
+ 200 mm

SUPERFÍCIE 
DA CABINA 

+ 25%

4 PORTAS 
CENTRAIS

www.soselevadores.com
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EXEMPLO 2
Com GLT Omega Extra Slim, com a mesma superfície da cabina, redução da área do compartimento

EXEMPLO 3
Com GLT Omega Extra Slim, aproveitamento máximo do compartimento com portas 3AT ou 4AO (vão da porta 700 mm):  

ideal para as reestruturações sem alvenaria

Sistema  GLT Omega Slim

Sistema  GLT Omega Extra Slim
com 2 portas telescópicas

Sistema  GLT Omega Extra Slim
com 3 portas telescópicas

Sistema  GLT Omega Extra Slim
com 4 portas centrais

Sistema  GLT Omega Extra Slim com área de compartimento reduzida

Compartimento 1600 x 1750 mm - Capacidade 630 kg

Compartimento 1200 x 1550 mm – Capacidade 350 kg

Compartimento 1490 x 1750 mm - Capacidade 630 kg
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Acionamento Elétrico

Máquina Motor síncrono

Descrição Elevador MRL com máquina na parte superior fixada nas guias nas seguintes soluções:
•  Com arcada de anel com polias na parte inferior para acesso único e duplo acesso oposto 

(versões GLT Omega Extra Slim e GLT Omega Slim): 
Tração 2: 1 com poço e/ou cabeça padrão para capacidades 350 - 450 - 630 - 900 - 1000 kg 
Tração 2: 1 com poço e/ou cabeça reduzida para capacidades 350 - 450 - 630 - 900 - 1000 kg 
Polias de tração com diâmetro de 120 mm 
Utilização de cabos de tração revestidos em poliuretano com 6,5 mm de diâmetro 
Com contrapeso centralizado (versão GLT Omega Slim) ou contrapeso ao lado da guia de cabina e polia 
de contrapeso descentralizada e colocada no mesmo eixo de simetria das polias da cabina (versão GLT 
Omega Extra Slim)

• Com arcada com cadeira para acessos adjacentes (versão GLT Sigma): 
Tração 1: 1 com poço e/ou cabeça padrão para capacidades 350 - 450 - 630 kg 
Tração 2:1 com poço e ou cabeça padrão para capacidades 900 - 1000 kg 
Tração 2: 1 com poço e/ou cabeça reduzida para capacidades 350 - 450 - 630 - 900 - 1000 kg

Sala de máquinas Não necessário

Destino de uso Residencial, escritórios, hotéis, hospitais, edifícios públicos e privados

Conformidade com Directivas  
e Normas

Directiva elevadores 2014/33/UE; Directiva compatibilidade electromagnética 2014/30/UE. Leis italianas: 
Lei 13/89 (Redução das barreiras arquitectónicas). Normas harmonizadas: EN 81-20 - EN 81-50 (Regras de 
segurança para elevadores); EN 81.28 (Tela alarmes para elevadores). Como opção: EN 81.70 (Redução das 
barreiras arquitectónicas); (EN 81.58 (Portas resistentes ao fogo), EN 81.21 (último piso e/ou poço reduzido), 
EN 81.73 (Comportamento dos elevadores em caso de incêndio)

Componentes de segurança • Blocos de paraquedas com aderência progressiva bidirecional
• Travões certificados A3 e para a intervenção em caso de excesso de velocidade na subida
• Limitador de velocidade com antiderivação de estacionamento de cabina no andar

Parte elétrica • Painel de comandos posicionado sobre a porta do último andar
• Acionamento 3VF de anel fechado
• Manobra universal, coletiva, simplex, duplex e triplex
• Manobras especiais hospitalares, anti-incêndio, resgate, reservada
• Linhas elétricas pré-cabladas, serial na cabina
• Compartimento com codificador
• Andares curtos, aproximados
• Gestão de 2/3 entradas, abertura de portas alternada, simultânea e seletiva
• Retorno automático ao plano com UPS e reabertura de portas em caso de falta de energia
• Sistema de comunicação de acordo com a norma EN 81.28
• Controle remoto com interface GSM

Contrapeso • Versão GLT Omega Extra Slim: contrapeso com dimensões reduzidas com blocos totalmente em ferro
• Versões GLT Omega Slim e GLT Sigma: contrapeso com blocos de ferro/concreto

Tipo de caixa Betão armado / Tijolos / Estrutura metálica

www.soselevadores.com
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 Os elevadores elétricos GMV, graças à arcada e cabina projetadas com passo contínuo, estão equipados com uma cabina 
com dimensões variáveis que se adapta com passo “10 mm” a todos os compartimentos, existentes e novos, com a mais 
vasta gama de acabamentos.  
É uma cabina personalizável, sólida e ligeira, ideal para elevadores de baixo consumo energético. A montagem é simplificada. 
Os painéis de revestimento da cabina, assim como as botoeiras da cabina, podem ser personalizados de acordo com as 
exigências e preferências dos proprietários e podem ser facilmente substituídos, permitindo um restyling rápido e fácil. Estão 
disponíveis cabinas com paredes panorâmicas.

CABINA COM  
MEDIDAS VARIÁVEIS

CABINA COM DIMENSÕES 
VARIÁVEIS QUE SE 

ADAPTAM COM PASSO  
DE “10 mm” PARA TODOS 

OS COMPARTIMENTOS
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ACESSÓRIOS E  
ACABAMENTOS

BOTÕES
Estrutura botões em policarbonato com números em relevo 
em conformidade EN 81-70 e Braille. Iluminação coroa de 
cor azul para botões de cabina e de andar.

CLÁSSICO CIRCULAR LÂMINA

TETOS
Em aço inox com iluminação de led nas versões CLASSIC, CIRCULAR e LÂMINA.

CORRIMÕES E CANTONEIRAS DE CABINA
Corrimão com acoplamentos em liga de alumínio pintada 
epóxi de cor preta. Haste em aço inox diâm. 30 mm, 
em conformidade com EN 81.70. Cantoneiras da cabina 
realizadas em aço inox scotch brite (código 301).

PAREDES PANORÂMICAS
Disponíveis paredes panorâmicas com corrimão.

www.soselevadores.com
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1 2 3

1 X X X

2 X X

3 X X X

1 X X X

2 X

3 X X X

1 X X X

2

3 X X X

Apenas paredes em 
laminado plástico 
ou aço inoxidável

Módulo botoeira 
de cabina com 
design curvo

Botoeira de 
cabina em coluna 
ou coluna em aço 
inoxidável scotch 
brite

Painel em laminado 
plástico ou aço inoxidável, 
vidro ou espelho

Corrimão sobre a 
placa de aço inoxidável 
scotch brite

Corrimão

Coluna em 
aço inoxidável 
scotch brite
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www.arpa.ps

© Arpa Industriale S.p.A. High pressure decorative laminates for interior design. Made in Italy. www.arpaindustriale.com

FRASSINO AMERICANO
4521 STD R

Famiglia
Woods

Corrispondenze
RAL ---
NCS ---

PANTONE ---

Tipologie disponibili

Thin Standard

Finiture Spessori Formati

Erre 0,9 mm 3050 x 1300 mm

www.arpa.ps

© Arpa Industriale S.p.A. High pressure decorative laminates for interior design. Made in Italy. www.arpaindustriale.com

WENGEL
4260 STD R

Famiglia
Woods

Corrispondenze
RAL ---
NCS ---

PANTONE ---

Tipologie disponibili

Thin Standard

Finiture Spessori Formati

Erre 0,9 mm 3050 x 1300 mm

www.arpa.ps

© Arpa Industriale S.p.A. High pressure decorative laminates for interior design. Made in Italy. www.arpaindustriale.com

ROSSO DEVIL
0561 STD LU

Famiglia
Colorsintesi

Corrispondenze
RAL 3020

NCS S 1080-Y90R
PANTONE 186C

Solo per applicazioni verticali

Tipologie disponibili

Thin Standard

Finiture Spessori Formati

Lucida 0,9 mm 3050 x 1300 mm
AÇO INOX VIDRO

PAREDES DA CABINA

LAMINADO PLÁSTICO

CORES & MATERIAIS

www.arpa.ps

© Arpa Industriale S.p.A. High pressure decorative laminates for interior design. Made in Italy. www.arpaindustriale.com

VERDE ACIDO
0660 STD LU

Famiglia
Colorsintesi

Corrispondenze
RAL ---

NCS S 0570-G30Y
PANTONE 375C

Solo per applicazioni verticali

Tipologie disponibili

Thin Standard

Finiture Spessori Formati

Lucida 0,9 mm 3050 x 1300 mm

114 BRANCO AZUL
(Arpa 0010 R)

115 CINZA PEDRA
(Arpa 0232 R)

117 LAVANDA
(Arpa 0607 R)

118 VERDE ÁCIDO
(Arpa 0660 LU)

120 LARANJA
(Arpa 0682 R)

134 CINZA ESCURO
(Arpa 0623 R)

135 AZUL VALENCIA
(Arpa 0569 R)

136 VERMELHO
(Arpa 0561 LU)

137 MARFIM 
(Arpa 0200 R)

138 AMARELO-TORRADO
(Arpa 0523 R)

139 FAIA ALPINO
(Arpa 1286 R)

140 NOZ ANTIGA
(Arpa 1890 R)

141 CEREJA AOSTA
(Arpa 1971 R)

142 WENGEL
(Arpa 4260 R)

143 ZEBRANO NATURAL
(Arpa 4390 R)

144 CARVALHO BARRIQUE
(Arpa 4512 ALV)

145 CINZA AMERICANA
(Arpa 4521 R)

146 OLMO MERCÚRIO
(Arpa 4539 ALV)

147 FERRUGEM
(Arpa 3294 LUN)

148 CINZA PÓRFIRO
(Arpa 3326 MK)

149 PÓRFIRO PRETO
(Arpa 3329 MK)

150 CORTENAREIA SAND
(Arpa 3330 LUN)

301 SCOTCH BRITE 302 DAMA 303 LINO 801 VIDRO

www.soselevadores.com
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AÇO INOX

PAINÉIS DA PORTA DA CABINA E PORTA DE PATAMAR

PAVIMENTO

301 SCOTCH BRITE 302 DAMA 303 LINO 304 PELLE 305 5WL

GRANITO RECONSTITUÍDO

601 BRANCO 602 CINZENTO CLARO 603 PRETO 604 AZUL ESCURO 605 VERMELHO

PVC BORRACHA PITONADA

501 CINZA CLARO 502 CINZA ESCURO 701 CINZA 702 PRETO

CHAPA ENVERNIZADA (POLYMOD) VIDRO

201 BEGE 204 CINZA CLARO 205 CINZA ESCURO 801 VIDRO
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BOTOEIRAS DE ANDAR  
E CABINA

 É possível escolher entre duas linhas diferentes de botoeiras de andar e de cabina; botoeiras de design plano e botoeiras de 
design curvo. Ambas as linhas apresentam acabamento em aço inoxidável scotch brite e podem ser fornecidas com ou sem 
ecrã LCD.

BOTOEIRAS COM DESIGN PLANO BOTOEIRAS COM DESIGN CURVO

Botoeira de cabina de 
coluna em conformidade 
com a norma EN 81.70

Módulo 
botoeira de 
cabina em 

conformidade 
com a norma 

EN 81.70

Botoeiras 
do andar

Botoeiras 
do andar

www.soselevadores.com
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PORTAS DE PISO 

 As portas de andar e as portas das cabinas são realizadas em chapa 
pré-pintada (Polymod) ou em aço inoxidável ou vidro, com a escolha 
das cores e acabamentos indicados na página 11. São fáceis de 
montar e regular e são silenciosas graças às rodas em rolamentos de 
esferas e guias galvanizadas para evitar resíduos de tinta. Disponíveis 
portas resistentes ao fogo, testadas de acordo com EN 81-58, 
classe E 60 – E 120 – EI 30 - EI 60 – EI 90 – EI 120. Possibilidade de 
limiares reduzidos.  
 
Podemos fornecer portas de andar sem molduras para permitir 
a máxima liberdade na realização da entrada dos edifícios. Não 
esqueçamos que o elevador representa 50% do valor da 
imagem de um edifício, já que, quem entra em um local passa 
mediamente 50% do tempo necessário para ir ao próprio destino no 
elevador ou à sua frente.

Porta de andar telescópica 2AT/2AO

Portas de Piso em Vidro – 
Panorâmicas (2AT, 3AT, 2AO, 4AO)

Porta de andar telescópica 3AT Porta de andar telescópica 4AO



14 www.soselevadores.com
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VERSÃO
GLT OMEGA EXTRA SLIM  Sistema elétrico em tração 2 : 1 com contrapeso 

posicionado ao lado da guia de cabina e polia de 
contrapeso descentrada e posicionado no mesmo 
eixo de simetria daqueles da cabina.

VELOCIDADE  (m/s) 1

N° DE PARAGENS 2 ÷ 15

CURSO CABINA (m) 3 ÷ 45

ÚLTIMO PISO MÍNIMO (mm)
Normal 3400

Reduzido 2500

POÇO MÍNIMO (mm)
Normal 1000

Reduzido 480

(*) A pedido, vão de portas de 2100 mm com dimensões de estrutura 2325 mm
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DIMENSÕES PADRÃO COM PORTAS 3AT  (2AT ONDE ESCRITO EM AZUL)

Carga 
Nominal 

[kg]

N° de 
pessoas

Dimensões da cabina 
[mm] N° de 

entradas

Abertura de portas 
[mm]

Dimensões mínimas com porta abertura lateral 
[mm]

A B PL C D

350 4 800 (**) 1200 (**)
1 750 1250 1600

2 opostos 750 1250 1800

450 6

950 (**) 1300 (**)
1 800/850/900 1350/1400/1450 1700

2 opostos 800/850/900 1350/1400/1450 1900

1000 (*) 1250 (*)
1 800/850/900 1400/1400/1450 1650

2 opostos 800/850/900 1400/1400/1450 1850

1000 (*) 1300 (*)
1 800/850/900 1400/1400/1450 1700

2 opostos 800/850/900 1400/1400/1450 1900

630 8 1100 (*) 1400 (*)
1 800/900 1500 1750/1800

2 opostos 800/900 1500 1940/2000

900 12 1400 (*) 1500 (*)
1 900/1000 1850 1850

2 opostos 900/1000 1850 2040

1000 13 1100 (*) 2110 (*)
1 900/1000 1550/1600 2500

2 opostos 900/1000 1550/1600 2710

Informações não contratuais sujeitas a condições do compartimento. As dimensões do compartimento referem-se a compartimentos de 
chumbo. As medidas mostradas na tabela são indicativas. Para esclarecimentos, contacte o departamento comercial GMV. A largura mínima 
do compartimento para sistemas em conformidade com a EN 81.21 pode variar ligeiramente em relação ao valor padrão indicado na tabela. 
As dimensões da cabina indicadas na tabela com o símbolo (*) estão em conformidade com a norma EN 81.70 e com a lei 13/89; aquelas 
indicadas com o símbolo (**) estão em conformidade com a lei 13/89. Para as dimensões de cabina não indicadas na tabela, entre em contacto 
com o departamento comercial GMV. Aberturas centrais disponíveis; entre em contacto com o departamento comercial GMV. Disponível versão 
GLT Sigma com entradas adjacentes; entre em contacto com o departamento de vendas GMV.

A GMV, no âmbito das variantes, acabamentos e capacidades descritos neste folheto, é capaz de fornecer SISTEMAS COM DIMENSÕES 
PADRÃO (veja a tabela acima em relação à variante GLT Omega Extra Slim), mas também, graças à arcada e cabina projetadas com passo 
contínuo, “SISTEMAS COM MEDIDAS VARIÁVEIS”, ou seja, com medidas de cabina que podem variar com passo de” 10 mm “. Além das 
categorias indicadas, GMV oferece “SISTEMAS NÃO PADRÃO” para os quais solicitamos contactar o departamento comercial GMV.

PLANTA DA CAIXAVISTA FRONTAL
(porta com armário painel de comandos)                            

Dimensões do armário do painel de comandos:  
altura 400 mm; profundidade 250 mm; comprimento 1200 mm.
(*) A pedido, vão de portas de 2100 mm com dimensões de estrutura 2325 mm
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VERSÃO
GLT OMEGA SLIM

 Sistema elétrico em tração 2 : 1 com contrapeso atrás  
da guia da cabina.

GLT OMEGA
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VELOCIDADE  (m/s) 1

N° DE PARAGENS 2 ÷ 15

CURSO  CABINA (m) 3 ÷ 45

ÚLTIMO PISO MÍNIMO (mm)
Normal 3400

Reduzido 2500

POÇO MÍNIMO (mm)
Normal 1000

Reduzido 480

(*) A pedido, vão de portas de 2100 mm com dimensões de estrutura 2325 mm

www.soselevadores.com
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PLANTA DA CAIXA

Informações não contratuais sujeitas a condições do compartimento. As dimensões do compartimento referem-se a compartimentos de 
chumbo. As medidas mostradas na tabela são indicativas. Para esclarecimentos, contacte o departamento comercial GMV. A largura mínima 
do compartimento para sistemas em conformidade com a EN 81.21 pode variar ligeiramente em relação ao valor padrão indicado na tabela. 
As dimensões da cabina indicadas na tabela com o símbolo (*) estão em conformidade com a norma EN 81.70 e com a lei 13/89; aquelas 
indicadas com o símbolo (**) estão em conformidade com a lei 13/89. Para as dimensões de cabina não indicadas na tabela, entre em contacto 
com o departamento comercial GMV. Aberturas centrais disponíveis; entre em contacto com o departamento comercial GMV. Disponível versão 
GLT Sigma com entradas adjacentes; entre em contacto com o departamento de vendas GMV.

A GMV, no âmbito das variantes, acabamentos e capacidades descritos neste folheto, é capaz de fornecer SISTEMAS COM DIMENSÕES 
PADRÃO (veja a tabela acima em relação à variante GLT Omega Extra Slim), mas também, graças à arcada e cabina projetadas com passo 
contínuo, “SISTEMAS COM MEDIDAS VARIÁVEIS”, ou seja, com medidas de cabina que podem variar com passo de” 10 mm “. Além das 
categorias indicadas, GMV oferece “SISTEMAS NÃO PADRÃO” para os quais solicitamos contactar o departamento comercial GMV.

DIMENSÕES PADRÃO

Carga 
Nominal 

[kg]

N° de 
pessoas

Dimensões da cabina 
[mm] N° de 

entradas

Abertura de portas
[mm]

Dimensões mínimas  
com porta abertura lateral [mm]

A B PL C D

350 4 800 (**) 1200 (**)
1 750 1400 1550

2 opostos 750 1400 1740

450 6

950 (**) 1300 (**)
1 800/850/900 1450/1550/1600 1650

2 opostos 800/850/900 1450/1550/1600 1840

1000 (*) 1250 (*)
1 800/850/900 1500/1550/1600 1600

2 opostos 800/850/900 1500/1550/1600 1790

1000 (*) 1300 (*)
1 800/850/900 1500/1550/1600 1650

2 opostos 800/850/900 1500/1550/1600 1840

630 8 1100 (*) 1400 (*)
1 800/900 1600/1650 1750

2 opostos 800/900 1600/1650 1940

900 12 1400 (*) 1500 (*)
1 900/1000 1950 1850

2 opostos 900/1000 1950 2040

1000 13 1100 (*) 2110 (*)

1 900 1650 2460

2 opostos 900 1650 2650

1 1000 1800 2650

2 opostos 1000 1800 2650

VISTA FRONTAL
(porta com armário painel de comandos)                           

Dimensões do armário do painel de comandos:  
altura 400 mm; profundidade 250 mm; comprimento 1200 mm.
(*) A pedido, vão de portas de 2100 mm com dimensões de estrutura 2325 mm
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Esta publicação é meramente informativa. 
Reservamos o direito de modificar as especificações 
indicadas, em qualquer parte, sem algum tipo de 
aviso. As cores são indicativas e podem ser notadas 
diferenças de tonalidade e cores em relação às cores 
reais do produto.
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