
اكتشف الفخامة
مع بانوراما 360

DISCOVER
LUXURY
Experience 
luxury with 
A versatile 
360 panorama 
lift 



360º 
Panoramic 
View

رؤية  
بانـــوراميــه 
360 درجــة

Its modern, cylindrical design features transparent polycarbonate panels that 
offer 360-degree panoramic visibility. Natural light can flow through the cabin, 
creating a pleasant experience for passengers as they travel.

األســطواني  تصميمــه  يتميــز 

الحديــث بألــواح البولــي كربونــات 

رؤيــة  توفــر  التــي  الشــفافة 

بانوراميه بزاوية 360 درجة. يمكن 

أن يتدفــق الضــوء الطبيعــي عبــر 

تجربــة  يخلــق  ممــا  المقصــورة، 

ممتعة للركاب.



Green 
Elevator

Vacuum Elevators are 
extremely 
environmentally 
friendly. It uses the 
most abundant natural 
resource available 
“AIR” as its core 
operating technology. It 
runs on Single Phase 
Power Supply & 
consumes ZERO power 
during descend making 
it a Green Elevator.

المصاعد الخضراء - مصاعد الشفط صديقة للبيئة للغاية. 
 "AIR" وهي تستخدم أكثر الموارد الطبيعية المتوفرة وفرة
كتقنية التشغيل األساسية. يعمل على مصدر طاقة أحادي 

الطور ويستهلك طاقة صفرية أثناء الهبوط مما يجعله 
مصعًدا صديًقا للبيئة.

المصاعد الخضراء



proven and 
reliable 
Patented 
Vacuum lift.

Your 
Safety 
and 
Comfort

Energy saving that 
does not require 
air conditioning 
and low 
consumption.

مـــوفر للطـــــاقة
 وال يحــــــــــــــــــــتاج
 مكيــــــــــــــــــــــــــــف
 واســـتهــــــــــالكة

قليل للكهرباء

مــــــــــــــــــــثبــــــــت 
ويعمل بتقنيـــة     
شفـــــــط الهــــوا 

الموثوقة.



available with two 
standards
Sizes (0.95 m – 1.2 m)

Diminutions

Electric, 
mechanical 
emergency 
landing

نظام طوارئ يضمن 
هبوط المصعد في 
حال انقطاع الطاقة

نظام طوارئ 
ميكانيكي للفرامل 

ونظام طوارئ كهربي.

designed to be 
installed
in just a few days.

مصمم ليتم تركيبه
في غضون أيام قليلة 

ببرجه الخاص.

Your 
Safety and 
Security

سالمتك 
وامانك

No Shaft, 
No Pit, and 
No Machine 
Room Required.

بدون برج وال حفرة 
وال غرفة مكينة 

مطلوبة.

Easy to Install سهل التركيب

متاح بمقاسين
( 0.95 م   - 1.2 م  )

المقاسات



Specifications
المواصفات 

Requirements

Drive System 

Rate Speed Europe: 

Travel Height 

Number of Stops

Doors 

Pit 

Shaft Type 

Shaft Top Height 

Landing Door Height

Clear Door Access

Internal Cabin height

Internal Cabin 
Diameter

Eternal Cylinder 
Diameters

Clear Space Required

Application 

Machine

Power Supply 

Power Consumption

Load

Type of Accesses 

No Pit, No Shaft and No 
Machine room required.

Vacuum 

 0.14 m/s - 0.15 m/s 

2500 mm - 9000 mm

Max. 3 stops per lift
Max. 1 doors per floor.

Frontal, lateral, opposite 
or Adjacent

No Pit Required.

Lexan shaft unbreakable 

2500 mm – 2700 mm

1971 mm

500 mm – 700 mm

1935 mm

835 mm – 1085 mm

950 mm – 1200 mm

1010 mm – 1300 mm

Indoor 

Head \ spilt unit

23024-V 5060/Hz
32 amperes

3.7 KW – 7.3 KW

150 kg – 225 Kg

LED Spotlight with FAN

بدون حفرة، بدون برج، 
بدون غرفة ماكينة

توربينات شفط

0.15 م/ث  - 0.14 م\ث

 م9000 – 2500مم  

 3 ادوار حد افصي للمصعد

باب بكل دور

امامي أو جانبي أو متقابل 
أو متجاور

ال يحتاج حفرة.

برج من الليكسان الغير قابل 
للكسر.

  مم- 2500 مم 

1971مم 

500مم - 700 مم

1935 مم

835 مم- 1085 مم

950 مم – 1200مم 

1010 مم – 1300 مم 

داخلي 

وحدة داخلية \ خارجية

 24V50\60 HZ 32-230
امبير

KW – 7.3 KW 3.7

225 كج - 150 كج 

إضاءة و مروحة

المتطلبات

نظام التشغيل

السرعة

مشوار الحركة

عدد الوقفات

االبواب

مكان االبواب

الحفرة

نوع البرج

ارتفاع سقف اخر وقفة

ارتفاع الباب

صافي عرض الباب

 ارتفاع الكابينة من
الداخل

 مساحة الكابينة من
الداخل

 مساحة المصعد من
الخارج

 المساحة المطلوبة
للتركيب

االستخدامات

الماكينة

التيار الكهربائي

استهالك الطاقة

الحمولة

االكسسوارات



Maintenance 
& warranty 

صيانة والضمان

2 comprehensive Free Maintenance 
including spare parts
5 year warranty on all parts 
Extended Warranty available upon request.

صيانة سنتين مجانية شاملة قطع الغيار.
ضمان 5 سنوات على جميع األجزاء.

تمديد الضمان متاح عند الطلب.



هوم ليفت  
للمصاعد المنزلية

جدة – الرياض – المنطقة الشرقية – المنطقة الجنوبية

الفرع الرئيسي - المملكة العربية السعودية – جدة – شارع محمد بن ابي بكر متفرع من االمير سلطان

www.Homelift.com.sa | Sales@Homelift.com.sa

    054 8020 675


