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ORKA 200
Home lift

Pintu-pintu di lantai atas dapat dirancang dalam bentuk setengah gerbang sebagai pilihan. 
Jenis konstruksi ini terlihat estetis dan modern serta memberikan pandangan yang jelas tentang 
lingkungan sekitar.
Panel kontrol dengan lampu latar yang seragam, dengan pegangan yang nyaman di bawah, 
berisi tombol besar dengan simbol timbul pada ketinggian yang nyaman untuk diakses dari 
posisi duduk atau berdiri. Jika terjadi pemadaman listrik, pengoperasian lift terus bekerja dari 
sumber listrik cadangan untuk tujuan penurunan darurat.
Anda dapat membuat solusi lift sendiri dengan memilih dari berbagai macam aksesori dan 
pilihan, seperti ukuran yang berbeda, pembuka pintu, peralatan kenyamanan dan sebagainya.

ORKA 200 adalah lift platform vertikal yang digerakkan dengan sekrup yang dirakit 
menggunakan bahan berkualitas tinggi dan dirancang untuk memenuhi karakteristik kinerja 
tertinggi dan estetika yang luar biasa. 

Ini dirancang untuk digunakan di rumah-rumah pribadi, pondok dan gedung apartemen.
ORKA 200 dapat dipasang ke gedung yang ada atau di poros bawaannya sendiri yang dibangun 
dari panel jenis sandwich baja berlapis-lapis khusus atau panel kaca.
Maksimal tiga pintu dapat dipasang di setiap lantai dengan ayunan kiri atau kanan.    



Orka 200 2

Orka 200 home 

lift will advance 

your home and 

make daily life 

enjoyable!

• Flexible design

• Low space requirements

• High level of security

• Power-saving technologies

• Smooth adjustable movement

• Fast and intuitive installation

• Exterior design options

• Durable screw drive

• Wide range of options and

accessories  

ORKA 200 
Platform lift

PANELS

DIFFERENT DOOR 
TYPES

FLOORING

Poros platform dapat dirakit 
menggunakan panel sandwich 
berlapis-lapis (Tersedia Di RAL) 
atau dengan panel kaca 
laminasi (Opsi).

Gate : Bingkai aluminium dengan 
kaca; Sebagai pilihan: Fire Proof 
E160; EW60 tahan api - dengan 
jendela kecil

Lantai lift platform dapat ditutup 
dengan rubber berwarna 
berbeda atau vinil tekstur yang 
diinginkan sebagai opsi.
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Orka200 Red

Orka200 Glass & Panels

Orka200 Glass

Orka200 Fireproof
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Orka 200 Technology & feature

Explit Layer           
View
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Rel di Orka 200 dibuat dengan baja berkualitas tinggi dan 
dengan bahan anti karat. Rel menahan platform untuk 
bergerak naik atau turun dengan mulus dan menjaga 
keseimbangan antara platform dan struktur poros.

Dari Atas kita dapat melihat bingkai pemandu bentuk V yang 
membantu menjaga stabilitas poros dan platform. Bantalan 
gesekan berbasis teflon memberikan kelancaran untuk 
platform di dalam rel pemandu.

Main Guide Rail

Top View
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Orka 200 New technology & feature

Profile Shaft
Profil shaft Membantu poros 
menjadi lurus dan kuat.

Guide Frame
Bingkai Panduan digunakan untuk memiliki 
pengukuran poros yang sempurna untuk struktur 
siapa.
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Electrical Door lock
Semua Lift Orkanda dilengkapi dengan sistem 
penguncian listrik yang memberikan presisi pada 
keamanan penguncian. 

Pembuka pintu otomatis adalah pilihan. Pembuka 
pintu otomatis menyediakan fitur pembuka pintu 
satu sentuhan. sangat membantu bagi pengguna 
cacat atau kursi roda.

Autometic Door Opener (OPTIONAL)

OUTDOOR INDOOR

Pintu
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Orka 200 parts

Outer puch button with standard key swich

Standard 
key 
(Option)

Dallas 

MX2
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Braille Orka200 
call button

Orka200 Bouton 
with key

Orka200 Button 
Normal

New call button Main Drive Motor Floor Display

external automatic 
door opener

Safeline
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Orka 200 parts(Platform Layer)
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Home Lift Supplier

Made in Europe


