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Siirrä materiaalinkäsittely
nykyaikaan
Työympäristö – ergonomia – työteho
Työssä tapahtuvista onnettomuuksista selkärangan vauriot ovat usein
pysyviä ja haittaavat jokapäiväistä elämää. Esimerkiksi Ruotsissa
selkärankavaurioiden hoitokustannukset ovat jopa 10 miljardia euroa.
Selkärangan vaurioiden syinä ovat yleensä raskaan taakan nostaminen
tai yksitoikkoiset työliikkeet.
Tutkimukset osoittavat, että ergonomiset apuvälineet lisäävät
työtehoa huomattavasti. Kuitenkin ergonomiaan sijoittaminen on
ennen kaikkea huolehtimista yrityksen tärkeimmästä tuotantotekijästä
– henkilökunnasta.

Finnlift on nosto- ja siirtolaitteisiin
erikoistunut maahantuoja ja myyjä
Olemme joustava materiaalinkäsittelyn kokonaispalveluyritys, joka tarjoaa räätälöityjä materiaalinsiirtoratkaisuja. Tuotevalikoimassa on useita vaihtoehtoja erilaisille nostokorkeuksille, kuormille ja sovelluksille.
Tarjoamme nostimia, nostureita, nostovaunuja, nostopöytiä, tarraimia sekä vinssejä.
Finnliftin edustamat materiaalinkäsittelylaitteet tekevät työn turvallisemmaksi ja kevyemmäksi vähentäen
työntekijään kohdistuvia rasituksia. Jopa 300 kilon taakka nousee ja siirtyy kädenkäänteessä alan nykyaikaisimmalla tekniikalla.
Meille on tärkeää, että nostoapuvälineet ovat tehokkaita ja turvallisia. Tämän vuoksi me myös huollamme,
korjaamme ja tarkastamme myymiämme nostureita. Luonnollisesti meiltä saat myös kaikki varaosat.
Tutustu tuotteisiimme tarkemmin tuotesivullamme www.finnlift.fi
tai kutsu asiantuntijamme käymään!

Finnlift Materiaalinkäsittely Oy
Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki, puh. 020 734 1680
Myynti: myynti@finnlift.fi
Jesse Hagman, puh. 040 542 1034, jesse.hagman@finnlift.fi
Kimmo Kähönen, puh. 050 465 6079, kimmo.kahonen@finnlift.fi
Sami Mäkinen, puh. 040 630 7740, sami.makinen@finnlift.fi
Johan Tolk, puh 040 671 2926, johan.tolk@finnlift.fi
Huolto ja korjaus, puh. 020 734 1680
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Nostimet
EasyHand

EasyHandia on nopea käyttää ja lisäksi nostin on suunniteltu
erittäin käteväksi ja ergonomiseksi. Parhaimmillaan EasyHand
on kevyiden pakettien ja kappaleiden nopeassa käsittelyssä.
EasyHandillä voit nostaa laatikoita, purkkeja, säkkejä, kutistepakkauksia. Pyöreitä kappaleita, kuten rullia ja purkkeja,
televisioita, lasikappaleita, lähes mitä tahansa, ja lähes minkä
muotoisena tahansa.

EasyHand,
max. 65 kg

VacuHand,
max. 250 kg

VacuHand
VacuHand on moduulirakenteinen nostin, joka
muuntuu työn mukaan. Ergonominen käyttökahva
ja hiljainen ääni tekevät työskentelyn mukavaksi.
Laaja valikoima erilaisia perustarraimia, jotka on
helppo ja nopea kiinnittää pikaistukkaan.

Uutuus! MechChain Pro
-sähköketjunostin
Matalarakenteinen ja portaattomalla nostonopeudella varustettu ketjunostin max. 125
kg:n taakoille. Koot: 63–80–125 kg (230V/1-v).

Bal-Trol-keventimet
Bal-Trol sopii mitä moninaisimpiin käyttökohteisiin max. 1 000 kg:n taakoille. Laite on EX-suojattu, hiljainen ja matalarakenteinen.
.
Työkalut voivat olla
paineilmatoimisia tai
mekaanisia.

Basicyhdenkäden nostin
Nopea ja kätevä paineilmatoiminen
nostin. Max. 65 kg:n taakoille.

Eurochainsähköketjunostin
Eurochain VR
RST- ja Atex-luokiteltu,
myös portaaton
nopeuden säätö.
Max. 10 000 kg:n
taakoille.

Nosturit
MechRail
MechRail-alumiiniprofiilijärjestelmä on kevyt ja järkevä tapa
kehittää yrityksen materiaalinkäsittelyä. Kuormille max. 1 000 kg.
Laaja valikoima sisältää 1- ja 2-palkkiset siltanosturit, yksikiskoradat,
teleskooppirakenteet, pylväs- ja seinäkääntönosturit ja nivelnosturit.
Kiskoilla on erittäin pieni omapaino, mikä tekee käytöstä erittäin kevyttä ja
täsmällistä. Luonnollisesti kiskot ovat huoltovapaita. Järjestelmää voidaan
monipuolistaa käyttämällä moottoroituja vetoyksikköjä, sekä paineilmavetoisina tai
sähkökäyttöisinä.
Nosturit voidaan asentaa suoraan kattoon tai tuoda alas kannattimilla tai asentaa erilliseen
lattialta tuettuun rakenteeseen, joka voi olla terästä tai alumiinirakennetta.

Eurosystem
Teräsrakenteinen kevytprofiilijärjestelmä
max. 2 000 kg:n taakoille.

MechLift

1- ja 2-palkkiset siltanosturit, yksikiskoradat,
teleskooppirakenteet, pylväs- ja seinäkääntönosturit.

Sähkökäyttöinen, ergonomisesti
muotoiltu, epäkeskeistä voimaa
käyttävä, kestävä ja portaattomalla
nopeuden säädöllä varustettu nostin.
Nostimen työkalut voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan ja
varustaa myös moottorisiirrolla.

Max. 650 kg:n
taakoille.

Uutuus
MobiCrane II
-nivelnosturi
Uusi, monipuolinen ja
tarvittaessa siirrettävä
mobiilinosturi max. 85 kg:n
taakoille. Nostin toimii
sekä verkkovirralla että
akkukäyttöisenä.
Myös pylvään korkeutta
voidaan säätää.
Saatavana sekä pylväsettä seinämallina.

Uutuus! MechSpace
Pneumaattinen, epäkeskeistä voimaa kestävä
tasapainonostin, joka toimii erinomaisena ergonomisena apulaitteena isollakin alueella kun se
on kiinnitettynä esim. kevytprofiilisiltanosturiin.
Max. 150 kg:n taakoille.

MechCrane-nivelnosturi
Max. 500 kg:n taakoille,
puomin pituus max. 5 000 mm.
Saatavana pylväs- ja seinämallisena.

Tarraimet
LiftsAll
Monipuolinen valikoima
tyhjiö-, pneumaattisiaja mekaanisia tarraimia.
Max. 1 000 kg:n
taakoille.

Rullanostimet
Max. 30 000 kg:n taakoille.

Fezertyhjiötarraimet
Kevytrakenteinen max. 125–20 000
kg:n taakoille. Soveltuu tasaisille ja
pyöreille taakoille esim. metalli-, puu- ja
muovilevyille, ikkunoille, laminoiduille
levyille, tiiveille kivilaatoille yms.
Tartunta rulliin joko sivulta tai päältä.

Nostovaunut

Pronomic Lift & Drive ja Advanced Handling
Mallistosta löytyy myös sovellettuja RST-malleja esimerkiksi lääkealalle, apteekeille, suurkeittiöille sekä perusmallit kirjastoille, pajoille, posteihin jne. Ainoastaan mielikuvitus asettaa rajoja. Vaunuilla siirrät helposti laatikoita,

purkkeja, säkkejä ym. Moduulirakenteinen nostovaunu
on erittäin helppo rakentaa eri sovellutuksiin kuormille
60–300 kg .

Ruostumaton
malli

Nostopöydät

Advanced Handling
AH-Liftin nostopöytä on
englantilainen laatutuote.
Valikoimassa on runsaasti eri
mallisia nosto-pöytiä
käyttötarpeen mukaan, myös RSTmelleja.

Kaksisaksinen
nostopöytä

Kohteina mm. varastot, kokoonpanotilat, myös jatkuvaan
ympärivuorokautiseen prosessikäyttöön. Kaikki akselit varustet-tu
voitelunipoilla.
Nostokyky max. 20 000 kg.

Siirrettävät
nostopöydät

Ruostumattomat
nostopöydät

Tavaralavanostimet
Max. 10000 kg, nostokorkeus
max. 12 m, pöytäkoko max . 9000 x
4000 mm

