
E L E V A D O R E S  P A R A  D A T A  C E N T E R

O equipamento para elevação de cargas em
Data Centers mais vendido do mundo.

Server Lift



Transforme seu
data center com a
solução de elevação
mais confiável do
mercado
O Server Lift é a única ferramenta de 
gerenciamento de servidores que pode ser 
utilizada por qualquer pessoa para transportar, 
posicionar, instalar ou remover qualquer tipo de 
equipamento dentro do ambiente do data 
center com segurança e eficiência.

Segurança é a nossa
prioridade

Elevadores projetados
para trabalhos críticos
O Server Lift foi projetado para atender aos 
padrões globais de segurança e podem 
manusear servidores em pisos irregulares 
e ambientes estreitos.

Com sistema de rodízio desenvolvido para 
fazer o equipamento movimentar-se em 
qualquer direção com estabilidade e 
precisão.

Os elevadores Server Lift são certificados para 
atender aos padrões da NR-12 e normas globais de 
segurança. 
Seus componentes foram produzidos sem fissuras
ou aberturas para evitar o prensamento  de membros 
superiores e inferiores.
A ergonomia do equipamento impede lesões ou 
fraturas na coluna coluna vertebral do usuário. 



ServerLIFT SL-500X®
Electric Data Center Lift

Otimize o gerenciamento de hardware com o ServerLIFT SL-500X Ⓡ Electric 
Lift, uma solução para mudanças frequentes de servidores, instalações 
rápidas e manuseio de qualquer equipamento de data center montado em 
um rack.

O elevador SL-500X foi desenvolvido especificamente para ambientes de TI, 
e evita o risco de danos a equipamentos e ferimentos aos usuários em 
tarefas ou situações de manuseio de servidor.

ServerLIFT SL-350X®
Hand -Cranked Lift

O elevador ServerLIFT SL-350X Ⓡ com manivela é a escolha 
recomendada para mudanças ocasionais de servidores.

Este equipamento foi projetado para reduzir o estresse nas 
articulações dos usuários e permitir o alinhamento preciso 
do equipamento no data center. 

Largura 24.54” (62.33 cm) Altura 69.36” (176.17 cm) Comprimento 44.00” (111.76 cm) Peso

Largura Altura Comprimento Peso

Largura Altura Comprimento Peso

206kg (455 lb)

Capacidade
de carga

227kg (500 lb)

24.00” (60.96cm) 78.00” (198.12cm) 47.30” (120.14 cm) 245kg (539 lb)

24.54” (62.33cm) 67.91” (172.49cm) 44.00” (112.00 cm) 163kg (360 lb)

A melhor solução para o manuseio diário de servidores

ServerLIFT SL-1000X®
Super-Duty Lift

Compacto e poderoso o elevador de data center ServerLIFT SL-1000X ® 
atende às demandas da indústria de TI em constante evolução.

É a solução ideal para lidar com qualquer tipo de equipamento  durante o uso 
diário ou em grandes projetos de migração de data centers.

O elevador de data center mais versátil do mercado

Nosso elevador premium de data center com manivela

Capacidade
de carga

454kg (1000 lb)

Capacidade
de carga

159kg (350 lb)



A Consultimer oferece
suporte e manutenção
para todos os equipamentos
Server Lift

Connecting our clients worldwide.

www.consultimer.com

A Consultimer
Somos uma empresa que fornece soluções completas em Data Center, desde o projeto à construção e 
manutenção.

Com mais de 20 anos no mercado, conquistamos a confiança de grandes clientes, como: Microsoft, Oracle, 
Amazon, Bradesco.

Fornecemos produtos e serviços especializados, com padrões evolutivos para equipamentos e necessidades 
tecnológicas, de acordo com a necessidade de seu projeto.

Contato

Cosmópolis, Brasil
  contato@cstr.com.br
   +55 19 4042-6889
   +55 19 3812-7359

Miami, USA
  contact@consultimer.com
   +1 786 5394731

Santiago, Chile
  contacto@consultimer.com
   +55 19 4042-6889
   +55 19 3812-7359

Manutenções Preventivas

Troca de Componentes

Suporte Técnico


