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TIETOJA MEISTÄ

Historia
AC Hydraulic A/S on perheomisteinen yhtiö, joka sijaitsee Viborgissa
Tanskassa.
Yhtiön perusti vuonna 1958 seppä
Anker Christensen (AC). Pian pajaja korjaamoliikkeensä avaamisen
jälkeen Anker Christensen kiinnostui
korkealaatuisten rekka- ja korjaamonostureiden suunnittelusta.
Hänen alkuperäisestä konseptistaan
muodostui tuotannon perusta, ja
AC-nosturi tuli nopeasti tunnetuksi
koko Tanskassa korkeasta laadustaan.
Laajan nostolaitevalikoiman
kehitys käynnistyi pian ja laajennetun tuotevalikoiman ansiosta
yhtiö oli valmis siirtymään tuotteiden vientiin.
Tänä päivänä AC Hydraulic A/S on
keskikokoinen, taloudellisesti vakaa
yhtiö, jonka tuotannosta yli 80 %
menee vientiin. Nyt yhtiötä hallinnoi
3. sukupolvi, sen ainoat omistajat
Søren ja Claus Anker Christensen.
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Tuotanto

Tuotekehitys

Tuotteemme on ”VALMISTETTU
TANSKASSA” modernissa korkean
teknologian tuotantolaitoksessa pääasiassa roboteilla, laserleikkauskoneilla ja huippumoderneilla
CNC-koneilla.

Kehityksen kärjessä pysymiseksi
AC:n tuotekehittäjät pyrkivät parantamaan nykyistä tuotevalikoimaa
sekä kehittämään uusia, markkinoiden vaatimukset ja tarpeet täyttäviä
tuotteita.

AC Hydraulic A/S:llä on 130 kokenutta ja hyvin koulutettua työntekijää, joiden kunnia-asiana on valmistaa
markkinoiden parhaat ja innovatiivisimmat tuotteet.

Siksi olemme pystyneet rakentamaan vahvan markkina-aseman ja
saavuttamaan korkean tason asiakastyytyväisyyden. AC on kehitetty
onnistuneesti brändiksi, joka on
tunnettu korkeasta laadustaan ja innovatiivisista ratkaisuistaan.

Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme tuotteitamme modernissa
12 500 m2 tuotantolaitoksessa ja
investoimme säännöllisesti uusiin
koneisiin ja tuotantomenetelmiin.

Visio

Markkinat

Laatu

Yleisenä visionamme on olla yksi
Euroopan parhaista ja arvostetuimmista hydrauliikkayhtiöistä omalla
erikoisalallamme. Ei vähempää.

AC Hydraulic A/S on markkinajohtaja useimmilla tuotealueillaan.
Tuotevalikoimaamme viedään maailmanlaajuisesti yli 50 maahan.

Meille on kunnia-asia toimittaa aina
korkeinta mahdollista laatua.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan
arvojemme alkuperäisiä konsepteja:

Jakeluverkostomme koostuu valikoiduista jälleenmyyjistä ja kumppaneista, jotka kaikki ovat erittäin
omistautuneita ja huipputason
ammattilaisia.

EXCELLENCE IN
QUALITY, SAFETY,
DESIGN & SERVICE

+

INNOVATION
AND
AVAILABILITY

Se on jatkuvaa pyrkimystä
täydellisyyteen emmekä ehkä
koskaan saavuta 100 % kaikkia tavoitettamme…. mutta me
yritämme!

Tasaisen korkean laadun varmistamiseksi jokainen tuote testataan ennen
lähetystä. Tämä ja monet muut
seikat ilmenevät standardin ISO
9001:2000 mukaan sertifioidusta
laadunvarmistusjärjestelmästämme.

Useimmista korjaamoista kaikkialta
Euroopasta löytyy AC-tuote. Tämä
on takuusi perusteellisesti testatusta
laatutuotteesta, johon voit luottaa.
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UPOTETTAVAT NOSTIMET
UL2

Kapasiteetti:
Nostosylinterit:

30 t
2

Korjaamojen uusi ja innovatiivinen 2-sylinterinen vakionostin rekoille
ja linja-autoille, joissa yksi etuakseli ja jopa kolme taka-akselia
Nostin toimitetaan esiasennettuna sinkityssä teräskasetissa. Alustaan valamisen
jälkeen tarvitsee kytkeä vain valmiit kaapelit
ohjauskaappiin – Plug and Play
Nostin on lattiatasossa – sopii erityisesti ajoneuvoille, joissa pieni maavara
Vankka ja luistamaton alumiininen rullasuoja kestää jopa 7 tonnin kuorman
Nostimessa on yksi kiinteä ja yksi siirrettävä sylinteri, joiden kummankin
kapasiteetti 15 tonnia. Kokonaiskapasiteetti on 30 tonnia
Sylintereitä voidaan käyttää erikseen tai yhtä aikaa. Sylintereitä on tarkka ohjata
käyttäjäystävällisellä kosketusnäytöllisellä kaukosäätimellä
Turvatoiminnot on optimoitu kahdella erillisellä hydraulipiirillä kummassakin
rungossa, ja ne ovat eurooppalaisen standardin EN1493 mukaisia
Lisätietoja saat tilaamalla meiltä erikoisesitteen

UL2
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Kapasiteetti

30 t

Iskunpituus

1900 mm

Sylinterit / siirrettävät

2/1

Kasetin pituus

8700 mm

Kasetin leveys

1030 mm

Nostopisteiden etäisyys

2500 - 7500 mm

Nopeus ylös/alas

80 s

Tehontarve

12 kW

Öljymäärä per sylinteri

25 l

Paino

4,6 t

7500
5000

2500

259

UPOTETTAVAT NOSTIMET
UL3

Kapasiteetti:
Nostosylinterit:

45 t
3

Monipuolinen 3-sylinterinen nostin lähes kaikentyyppisille
ajoneuvoille, kuten maantiejunille ja nivelbusseille
Nostin toimitetaan esiasennettuna kahdessa sinkityssä teräskasetissa. Alustaan
valamisen jälkeen tarvitsee kytkeä vain valmiit kaapelit
ohjauskaappiin – Plug and Play
Nostin on lattiatasossa – sopii erityisesti ajoneuvoille, joissa pieni maavara
Vankka ja luistamaton alumiininen rullasuoja kestää jopa 7 tonnin kuorman
Nostimen keskisylinteri on kiinteä ja kaksi muuta siirrettäviä. Kunkin sylinterin
kapasiteetti on 15 tonnia, joten kokonaiskapasiteetiksi tulee 45 tonnia
Sylintereitä voidaan käyttää erikseen tai yhtä aikaa. Sylintereitä on tarkka ohjata
käyttäjäystävällisellä kosketusnäytöllisellä kaukosäätimellä
Nostinta voidaan käyttää myös pelkästään kahdella sylinterillä
Turvatoiminnot on optimoitu kahdella erillisellä hydraulipiirillä kummassakin
rungossa, ja ne ovat eurooppalaisen standardin EN1493 mukaisia
Lisätietoja saat tilaamalla meiltä erikoisesitteen

UL3
Kapasiteetti

45 t

Iskunpituus

1900 mm

Sylinterit / siirrettävät

3/2

Kasetin pituus

14340 mm

Kasetin leveys

1030 mm

Nostopisteiden etäisyys

1300 - 12800 mm

Nopeus ylös/alas

80 s

Tehontarve

18 kW

Öljymäärä per sylinteri

25 l

Paino

7t

12800
7500
5000

5300
2500

1300

4000

1100

•

1600 - 1765
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UPOTETTAVAT NOSTIMET
UL4

Kapasiteetti:
Nostosylinterit:

60 t
4

Monipuolinen nostin neljällä nostosylinterillä, jotka pystyvät
nostamaan nivelbusseja ja maantiejunia
Nostin toimitetaan kahdella kosketusnäytöllisellä kaukosäätimellä, mikä mahdollistaa nostimen käytön kahtena erillisenä työasemana, joissa kummassakin
on kaksi nostosylinteriä, tai yhtenä nostimena, jossa on kaksi, kolme tai neljä
aktiivista sylinteriä
Nostimessa on yksi kiinteä ja kolme siirrettävää sylinteriä, joista jokaisen kapasiteetti on 15 tonnia. Kokonaiskapasiteetti on 60 tonnia

UL4

Poikkipalkit ja rullasuojat ovat korjaamon lattian tasalla nostimen koko pituudelta
poikkipalkkien sijainnista riippumatta. Rullasuoja kestää jopa 7 tonnin kuorman

Kapasiteetti

4 x 15 t

Iskunpituus

1900 mm

Turvatoiminnot on optimoitu kahdella erillisellä hydraulipiirillä kummassakin
rungossa, ja ne ovat eurooppalaisen standardin EN1493 mukaisia

Sylinterit / siirrettävät

4/3

Kasetin pituus

17400 mm

Tulevaisuudenkestävä ja monipuolinen nostin, joka soveltuu korjaamon kaikkiin
nostotehtäviin

Kasetin leveys

1030 mm

Nostopisteiden väli

1300 - 16500 mm

Plug & Play – toimitetaan asennusvalmiina nostosylinterit
galvanoituihin teräskasetteihin asennettuina

Nopeus ylös / alas

80 sek

Tehontarve

24 kw

Öljymäärä per sylinteri

25 l

Paino

9t

Lisätietoja saat tilaamalla meiltä erikoisesitteen

16500
4000

4000
1600
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1300

4000
1600

UPOTETTAVAT NOSTIMET
UL5

Kapasiteetti:
Nostosylinterit:

75 t
5

Viidellä nostosylinterillä varustettu huippunostin tarjoaa useita nostoratkaisuja samassa nostimessa ja varmistaa korjaamon kestävän
tulevaisuuden
Nostinratkaisu, joka sopii korjaamon kaikkiin nostotehtäviin nyt ja tulevaisuudessa.
Nostin toimitetaan kahdella kosketusnäytöllisellä kaukosäätimellä, mikä mahdollistaa nostimen käytön kahtena erillisenä työasemana, joissa kummassakin on
kaksi tai kolme nostosylinteriä, tai yhtenä nostimena, jossa on kaksi, kolme, neljä
tai viisi aktiivista sylinteriä

UL5

Nostimessa on yksi kiinteä ja neljä siirrettävää sylinteriä, joista jokaisen kapasiteetti on 15 tonnia. Kokonaiskapasiteetti on 75 tonnia

Kapasiteetti

5 x 15 t

Iskunpituus

1900 mm

Poikkipalkit ja rullasuojat ovat korjaamon lattian tasalla nostimen koko pituudelta
poikkipalkkien sijainnista riippumatta. Rullasuoja kestää jopa 7 tonnin kuorman

Sylinterit / siirrettävät

5/4

Kasetin pituus

20000 mm

Turvatoiminnot on optimoitu kahdella erillisellä hydraulipiirillä kummassakin
rungossa, ja ne ovat eurooppalaisen standardin EN1493 mukaisia

Kasetin leveys

1030 mm

Nostopisteiden väli

1300 - 19025 mm

Plug & Play – toimitetaan asennusvalmiina nostosylinterit galvanoituihin teräskasetteihin asennettuina

Nopeus ylös / alas

80 sek

Tehontarve

30 kw

Öljymäärä per sylinteri

25 l

Paino

11 t

Lisätietoja saat tilaamalla meiltä erikoisesitteen

19025
4000

3075
1600

1300

3075
1600

3075
1300
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LISÄVARUSTEET - UPOTETTAVAT NOSTIMET
LSU40

Nostosatula
Lisää nostokorkeutta 40 mm
(Tilaa 2 kpl poikkipalkkia kohti)

Sopii:
Kaikki mallit

LSU90

Nostosatula
Lisää nostokorkeutta 90 mm
(Tilaa 2 kpl poikkipalkkia kohti)

Sopii:
Kaikki mallit

LSU150

Nostosatula
Lisää nostokorkeutta 150 mm
(Tilaa 2 kpl poikkipalkkia kohti)

Sopii:
Kaikki mallit

FU100

Jatkokappale
Lisää nostokorkeutta 100 mm
(Tilaa 2 kpl poikkipalkkia kohti)

Sopii:
Kaikki mallit
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LISÄVARUSTEET - UPOTETTAVAT NOSTIMET
DSU

Nostosatula tasauspyörästölle
Mahdollistaa nostamisen
tasauspyörästöstä

Sopii:
Kaikki mallit

ASU

Säädettävä nostosatula
Säädettävä nostosatula 2 nostokorkeudella: 105 ja 244 mm
(Tilaa 2 kpl poikkipalkkia kohti)

Sopii:
Kaikki mallit

WCU

Matala ja leveä poikkipalkki
säädettävällä alueella
Portaaton säätöalue 1608 - 1817 mm
Sopii täysin sileän rakenteensa ansiosta kaupunkibussien nostamiseen
(Tilaa 2 kpl poikkipalkkia kohti)

Sopii:
Kaikki mallit

SU

Matala alumiinisatula
Suojaa alustaa
Sopii erittäin hyvin linja-autojen
nostamiseen (tilaa 2 kpl poikkipalkkia kohti)

Sopii:
Kaikki mallit
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HYDRAULISET HALLINOSTIMET
DK20 / DK20Q

2,0 t
495 mm

DK13HLQ
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Tunkki kuorma-autojen,
rekkojen ja maatalouskoneiden
nostamiseen.

DK13HLQ

Kapasiteetti

2,0 t

2,0 t

1,3 t

Min. korkeus

80 mm

80 mm

80 mm

Max. korkeus

495 mm

495 mm

735 mm

Rungon pituus

660 mm

660 mm

940 mm

Varren pituus

950 mm

950 mm

950 mm

Rungon korkeus

160 mm

160 mm

160 mm

Leveys

410 mm

410 mm

480 mm

Paino

31 kg

31 kg

39 kg

950

DK20Q

495 / 735

DK20

380 mm

160

80

1,3 t
735 mm

Erittäin matala, minimikorkeus vain
150 mm.
Voidaan varustaa ilmarenkailla siirtelyn helpottamiseksi (lisävaruste).
Korkealuokkaisesta teräksestä
valettu leveä ja vankka runko.
Varustettu nopealla nostopolkimella
helppoa nostokohdan lähestymistä
varten.
Tarkka ja turvallinen ohjaus kuormaa laskettaessa.
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden laskettaessa.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.
Ergonomisesti muotoiltu kahva
varmistaa turvallisen käytön.

80 mm

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Erittäin matala, minimikorkeus vain
80 mm
Korkealuokkaisesta teräksestä valettu leveä ja vankka runko.
DK20Q on varustettu nopealla nostopolkimella helppoa nostokohdan
lähestymistä varten.
Tarkka ja turvallinen ohjaus kuormaa
laskettaessa.
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden laskettaessa.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.
Polyuretaanikeskiöiset, äänettömät
pyörät, joiden O-renkaat suojaavat
pintoja.
Ergonomisesti muotoiltu kahva
varmistaa turvallisen käytön.

660 / 940

410 / 480

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Nostin henkilö- ja pakettiautoille.

HYDRAULISET HALLINOSTIMET
DK20HLQ

Korkealle nostava nostin sopii
erinomaisesti maastureille ja
pakettiautoille.
Erittäin matala minimikorkeus vain
80 mm.
Korkealuokkaisesta teräksestä
valettu leveä ja vankka runko.
Varustettu nopealla nostopolkimella
helppoa nostokohdan lähestymistä
varten.
Tarkka ja turvallinen ohjaus kuormaa
laskettaessa.
Käsikäyttöinen kuolleen miehen kytkin takaa optimaalisen turvallisuuden
laskettaessa.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.
Polyuretaanikeskiöiset , äänettömät
pyörät, joiden O-renkaat suojaavat
pintoja.

2,0 t
795 mm

DK50HLQ

DK50HLQ

Kapasiteetti

2,0 t

5,0 t

Min. korkeus

80 mm

140 mm

Max. korkeus

795 mm

975 mm

Rungon pituus

950 mm

1290 mm

Varren pituus

950 mm

1200 mm

Rungon korkeus

220 mm

265 mm

Leveys

500 mm

525 mm

Paino

950 / 1
200

DK20HLQ

795 / 975

5,0 t
975 mm

80 / 140

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Korkealle nostava tunkki kuorma-autojen, rekkojen ja maatalouskoneiden nostamiseen.
Erittäin matala, minimikorkeus vain
140 mm.
Voidaan varustaa ilmarenkailla siirtelyn helpottamiseksi (lisävaruste).
Korkealuokkaisesta teräksestä valettu leveä ja vankka runko.
Varustettu nopealla nostopolkimella
helppoa nostokohdan lähestymistä
varten.
Tarkka ja turvallinen ohjaus kuormaa
laskettaessa.
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden laskettaessa.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.
Ergonomisesti muotoiltu kahva
varmistaa turvallisen käytön.

220 / 265
950 / 1290

500 / 525

Kapasiteetti:
Max. korkeus:
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HYDRAULISET HALLINOSTIMET
DK40Q / DK60Q

4,0 / 6,0 t
600 mm

DK100Q / DK120Q
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DK60Q

DK100Q

DK120Q

Kapasiteetti

4,0 t

6,0 t

10,0 t

12,0 t

Min. korkeus

140 mm

140 mm

150 mm

150 mm

Max. korkeus

600 mm

600 mm

585 mm

585 mm

Rungon pituus

800 mm

800 mm

805 mm

805 mm

Varren pituus

950 mm

1200 mm

950 mm

1200 mm

Rungon leveys

240 mm

240 mm

260 mm

260 mm

Leveys

500 mm

500 mm

530 mm

530 mm

Paino

95 kg

95 kg

118 kg

118 kg

200

DK40Q

950 / 1

10,0 / 12,0 t
585 mm

600 / 585
140 / 150

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Tunkki kuorma-autojen,
rekkojen ja maatalouskoneiden
nostamiseen.
Erittäin matala, minimikorkeus vain
150 mm.
Voidaan varustaa ilmarenkailla siirtelyn helpottamiseksi (lisävaruste).
Korkealuokkaisesta teräksestä valettu leveä ja vankka runko.
Varustettu nopealla nostopolkimella
helppoa nostokohdan lähestymistä
varten.
Tarkka ja turvallinen ohjaus kuormaa
laskettaessa.
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa optimaalisen turvallisuuden laskettaessa.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.
Ergonomisesti muotoiltu kahva
varmistaa turvallisen käytön.

240 / 260
800 / 805

500 / 530

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Tunkki kuorma-autojen, rekkojen ja maatalouskoneiden
nostamiseen.
Erittäin matala, minimikorkeus vain
140 mm.
Voidaan varustaa ilmarenkailla siirtelyn helpottamiseksi (lisävaruste).
Korkealuokkaisesta teräksestä valettu leveä ja vankka runko.
Varustettu nopealla nostopolkimella
helppoa nostokohdan lähestymistä
varten.
Tarkka ja turvallinen ohjaus kuormaa
laskettaessa.
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa optimaalisen turvallisuuden laskettaessa.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.
Ergonomisesti muotoiltu kahva
varmistaa turvallisen käytön.

HYDRAULISET HALLINOSTIMET
FJ40

Haarukkatrukkinostin
- sopii myös maatalouden ja
teollisuuden käyttöön.
Erittäin matala, minimikorkeus vain
55 mm.
Kaksi nostokorkeutta: (sakset
55-455 mm, sylinteri 410-730 mm)
Saksien kapasiteetti: 4 tonnia, sylinterin: 5 tonnia
Taitettava ja siten myös kätevä huoltoautoihin.
Leveä ja vankka runko korkealuokkaisesta teräksestä.
Tarkka ja turvallinen ohjaus kuormaa
laskettaessa.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

4,0 / 5,0 t
455 / 730 mm

55 / 410 mm

Max. korkeus (saksi/sylinteri)

455 / 730 mm

Rungon pituus

810 mm

Varren pituus

830 mm

Rungon korkeus

100 mm

Leveys

250 mm

Paino

43 kg

5t

4t
410-730

Min. korkeus (saksi/sylinteri)

55-455

4,0 / 5,0 t

810

Kapasiteetti (saksi/sylinteri)

830

FJ40

250
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HYDRAULISTEN HALLINOSTIMIEN LISÄVARUSTEET
GS1

Nostosatulan kumityyny
Suojaa auton runkoa

Sopivuus:
DK20
DK20Q
DK13HLQ
DK20HLQ
T3

G4

Korkealaatuiset ilmakumipyörät
Helpottaa nostimien liikuteltavuutta
epätasaisilla pinnoilla.

Sopivuus:
DK40Q
DK60Q
DK100Q
DK120Q
DK50HLQ

T3

Nostopalkki
Nostaa auton keulan tai perän
molempien renkaiden samanaikaista
vaihta-mista varten.
Säädettävissä 745 – 1150 mm
0 mm

745-115

Kapasiteetti: 1,0 t

FDK1 / FDK2

Sopivuus:
DK20
DK20Q
DK13HLQ
DK20HLQ
Korotuskappale - FDK1
100 mm korotuskappale autoille,
joissa korkea maavara
Sopivuus:
DK20 / DK20Q
DK13HLQ / DK20HLQ
Korotuskappale - FDK2
125 mm korotuskappale autoille,
joissa korkea maavara
Sopivuus:
DK40Q / DK60Q
DK100Q/DK120Q/DK50HLQ
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KANNETTAVA PAINEILMAHYDRAULINEN HALLINOSTIN
B25-2

Erikoiskevyt paineilmahydraulinen nostin, ideaalinen esim.
huoltoautoihin.
Nostimen patentoitu ultrakevyt
rakenne ilman irtoletkuja tai kädensijoja mahdollistaa nostimen käytön
huoltoajoneuvoissa tai muissa tilanteissa, jotka edellyttävät nostimen
jatkuvaa siirtämistä.
Paino ainoastaan 25 kg ja korkeus
ainoastaan 160 mm.
Kovakromimännät takaavat pitkän
käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili.
Turvallinen jousikuormitettu käyttöventtiili.
Vakiovarusteena 50 ja 100 mm
jatkokappaleet.

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

25 / 10 t
235 / 320 mm

Kapasiteetti

25 / 10 t

Min. korkeus

160 mm

Max. korkeus

235 / 320 mm

Rungon pituus

535 mm

Varren pituus

550 mm

Leveys

225 mm

Leveys (pyörien kanssa)

290 mm

Ilmantarve

9 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

Paino

28 kg

550

B25-2

320
235
160

225
290

535
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PAINEILMAHYDRAULISET HALLINOSTIMET
25-1

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Yksivaiheinen paineilmahydraulinen tunkki raskaiden laitoskoneiden ja rekkojen nostoon.
Minimikorkeus 220 mm.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
Varustettu kahdella korotuskappaleella (50/100 mm).

25 t
345 mm

25-1H

Kapasiteetti:
Max. korkeus:
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Yksivaiheinen paineilmahydraulinen tunkki raskaiden laitoskoneiden ja rekkojen nostoon,
joiden nostopiste on korkealla.
Minimikorkeus 360 mm.
Suurin korkeus 610 mm, F250 korotuskappale (valinnainen) tarjoaa
yhteiskorkeudeksi 860 mm.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
Varustettu kahdella korotuskappaleella (50/100 mm).

25 t
610 mm

25-1H

Kapasiteetti

25 t

25 t

Min. korkeus

220 mm

360 mm

Max. korkeus

345 mm

610 mm

Rungon pituus

770 mm

820 mm

Varren pituus

1355 mm

1355 mm

Leveys

160 mm

230 mm

345 / 610

Leveys (pyörien kanssa)

305 mm

310 mm

220 / 360

Ilmantarve

9 - 12 bar

9 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

Paino

62 kg

71 kg

1355

25-1

160 / 230
305 / 310

770 / 820

PAINEILMAHYDRAULISET HALLINOSTIMET
25-2

Monipuolinen kaksivaiheinen
paineilmahydraulinen tunkki
linja-autojen ja rekkojen nostoon.
Minimikorkeus 180 mm.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
Varustettu kahdella korotuskappaleella (50/100 mm).

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

25 / 10 t
275 / 380 mm

50-2

Monipuolinen kaksivaiheinen
paineilmahydraulinen tunkki
linja-autojen ja rekkojen nostoon.
Minimikorkeus 220 mm.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa
nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
Varustettu kahdella korotuskappaleella (50/100 mm).

50 / 25 t
340 / 450 mm

25-2

50-2

Kapasiteetti

25 / 10 t

50 / 25 t

Min. korkeus

180 mm

220 mm

Max. korkeus

275 / 380 mm

340 / 450 mm

Rungon pituus

770 mm

810 mm

Varren pituus

1355 mm

1355 mm

Leveys

160 mm

200 mm

Leveys (pyörien kanssa)

305 mm

315 mm

Ilmantarve

9 - 12 bar

9 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

Paino

60 kg

80 kg

1355

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

380 / 450
275 / 340
180 / 220
160 / 200
305 / 315

770 / 810
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PAINEILMAHYDRAULISET HALLINOSTIMET
50-3

Kolmivaiheinen paineilmahydraulinen tunkki matalien linja-autojen ja rekkojen nostoon.
Minimikorkeus vain 150 mm yhdistettynä korkeanostokapasiteetiin.
Teleskooppisylinterit varmistavat
erinomaisen noston.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
Varustettu kahdella korotuskappaleella (50/100 mm).

Kapasiteetti: 50 / 25 / 10 t
Max. korkeus: 210 / 265 / 335 mm

50-3H

Kolmivaiheinen paineilmahydraulinen tunkki korkean
nostopisteen ajoneuvoille.
Minimikorkeus 220 mm ja maksimikorkeus 560 mm.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
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Korotuskappaleita ei tule mukana
turvallisuussyistä.

50-3

50-3H

Kapasiteetti

50 / 25 / 10 t

50 / 25 / 10 t

Min. korkeus

150 mm

220 mm

Max. korkeus

210 / 265 / 335 mm

340 / 450 / 560 mm

Rungon pituus

810 mm

810 mm

Varren pituus

1355 mm

1355 mm

Leveys

200 mm

200 mm

Leveys (pyörien kanssa)

310 mm

310 mm

Ilmantarve

9 - 12 bar

9 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

Paino

67 kg

73 kgz

1355

Kapasiteetti: 50 / 25 / 10 t
Max. korkeus: 340 / 450 / 560 mm

335 / 560
265 / 450
210 / 340
150 / 220
200
310/310

810

PAINEILMAHYDRAULISET HALLINOSTIMET
65-1

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Yksivaiheinen paineilmahydraulinen tunkki järeiden urakointikoneiden nostoon
Minimikorkeus 245 mm erittäin suurella 65 tonnin nostokapasiteetilla.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa
nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
Toimitetaan kahdella korotuskappaleella (100/200 mm) ja paineilmarenkailla varustettuna.
65 t
380 mm

65-1H

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Yksivaiheinen paineilmahydraulinen tunkki raskaiden laitoskoneiden ja rekkojen nostoon,
joiden nostopiste on korkealla.
Minimikorkeus 425 mm.
Suurin korkeus 725 mm, korotuskappalein jopa 1025 mm.
Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen kaupalliseen käyttöön.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Käsikäyttöinen turvakytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Turvallinen ja helppo käyttää.
Varustettu kahdella korotuskappaleella (50/100 mm).
Varustettu kahdella korotuskappaleella
(100/200 mm).

65 t
725 mm

65-1H

Kapasiteetti

65 t

65 t

Min. korkeus

245 mm

425 mm

Max. korkeus

380 mm

725 mm

Rungon pituus

825 mm

980 mm

Varren pituus

1355 mm

1355 mm

Leveys

200 mm

300 mm

380 / 725

Leveys (pyörien kanssa)

380 mm

380 mm

245 / 425

Ilmantarve

9 - 12 bar

9 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

Paino

95 kg

138 kg

1355

65-1

200 / 300

825 / 980

380
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PAINEILMAHYDRAULISTEN
HALLINOSTIMIEN LISÄVARUSTEET
SBB

Kuljetuslukitsin ja seinäteline
B25-2 kannettavalle tunkille
Turvallinen säilytys huoltoautoissa.
Estää vaurioita äkkijarrutusten
varalta. Hieno ja käytännöllinen
seinäteline korjaamoihin.

Sopivuus:
B25-2

F250

Korotuskappale
Lisää maksimikorkeutta 250 mm.
Ei saa käyttää yhdessä muiden
korotuskappaleiden kanssa.
Sopivuus:
B25-2
25-1
25-1H
25-2
50-2
50-3

FW

Kapasiteetti: 10 t

FW1

Kapasiteetti: 10 t
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Nostosatula (halk. 145 mm)
Helpottaa nostamista pulttien jne
alta.

Sopivuus:
B25-2
25-1
25-1H
25-2
50-2
50-3
Nostosatula V-malli
Helpottaa nostamista akselien jne.
alta

Sopivuus:
B25-2
25-1
25-1H
25-2
50-2
50-3

RASKAAN KALUSTON NOSTIMET
100-1L

Kapasiteetti:
Maks. korkeus:

Raskaan kaluston nostimet
matalan maavaran koneille
kaivos- ja rakennusteollisuudessa
Pienin/suurin korkeus 435/570 mm
Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu
täysteräsrunko
Isot kumipyörät helpottavat
liikuteltavuutta haastavilla pinnoilla
Innovatiivinen runkorakenne mahdollistaa korjaukset ja jopa renkaanvaihdon paikan päällä
Korkean maavaran ansiosta nostinta
on helppo siirrellä kiskojen yli ja
epätasaisilla pinnoilla
Moniasentoinen varsi helpottaa
kallistamista ja siirtelyä
Kuolleen miehen kytkin takaa optimaalisen turvallisuuden kuormaa
nostettaessa ja laskettaessa

100 t
570 mm

150-1L

150 t
570 mm

Kapasiteetti

100 t

150 t

Min. korkeus

435 mm

435 mm

Maks. korkeus

570 mm

570 mm

Rungon pituus

1550 mm

1550 mm

Varren pituus

1300 mm

1300 mm

Leveys

350 mm

350 mm

Leveys (pyörien kanssa)

465 mm

465 mm

Ilmantarve

10 bar

10 bar

Ilmankulutus

1200 l/min

1200 l/min

Paino

332 kg

332 kg

Maavara

40 mm

40 mm

350
465

570

150-1L

435

100-1L

1300

Kapasiteetti:
Maks. korkeus

1550
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RASKAAN KALUSTON NOSTIMET
100-1

Kapasiteetti:
Maks. korkeus:

Raskaan kaluston nostimet
kaivos- ja akennusteollisuuteen
Pienin/suurin korkeus 700/1100 mm
Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu
täysteräsrunko
Isot kumipyörät helpottavat
liikuteltavuutta haastavilla pinnoilla
Innovatiivinen runkorakenne
mahdollistaa korjaukset ja jopa
renkaanvaihdon paikan päällä
Korkean maavaran ansiosta nostinta
on helppo siirrellä kiskojen yli ja
epätasaisilla pinnoilla
Moniasentoinen varsi helpottaa
kallistamista ja siirtelyä
Kuolleen miehen kytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden
kuormaa nostettaessa ja laskettaessa
100 t
1100 mm

150-1
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150 t
1100 mm

Kapasiteetti

100 t

150 t

Min. korkeus

700 mm

700 mm

Maks. korkeus

1100 mm

1100 mm

Rungon pituus

1675 mm

1675 mm

Varren pituus

1300 mm

1300 mm

Leveys

570 mm

570 mm

Leveys (pyörien kanssa)

685 mm

685 mm

Ilmantarve

10 bar

10 bar

Ilmankulutus

1200 l/min

1200 l/min

Paino

476 kg

476 kg

Maavara

65 mm

65 mm

570
685

1675

1100

150-1

700

100-1

1300

Kapasiteetti:
Maks. korkeus:

RASKAAN KALUSTON NOSTIMET
100-1H

Kapasiteetti:
Maks. korkeus:

Raskaan kaluston nostimet
korkean maavaran
koneille kaivos- ja
rakennusteollisuudessa
Pienin/suurin korkeus 950/1600 mm
Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu
täysteräsrunko
Isot kumipyörät helpottavat
liikuteltavuutta haastavilla pinnoilla
Innovatiivinen runkorakenne
mahdollistaa korjaukset ja jopa
renkaanvaihdon paikan päällä
Korkean maavaran ansiosta nostinta
on helppo siirrellä kiskojen yli ja
epätasaisilla pinnoilla
Moniasentoinen varsi helpottaa
kallistamista ja siirtelyä
Kuolleen miehen kytkin takaa
optimaalisen turvallisuuden kuormaa
nostettaessa ja laskettaessa

100 t
1600 mm

150-1H

150 t
1600 mm

Kapasiteetti

100 t

150 t

Min. korkeus

950 mm

950 mm

Maks. korkeus

1600 mm

1600 mm

Rungon pituus

1675 mm

1675 mm

Varren pituus

1300 mm

1300 mm

Leveys

570 mm

570 mm

Leveys (pyörien kanssa)

685 mm

685 mm

Ilmantarve

10 bar

10 bar

Ilmankulutus

1200 l/min

1200 l/min

Paino

546 kg

546 kg

Maavara

65 mm

65 mm

1600

150-1H

950

100-1H

1300

Kapasiteetti:
Maks. korkeus:

570
685

1675
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LISÄVARUSTEET - RASKAAN KALUSTON NOSTIMET
FHD100 / FHD200

Jatkokappale - FHD100
Lisää nostokorkeutta 100 mm
Jatkokappale - FHD200
Lisää nostokorkeutta 200 mm

Sopii:
Kaikki mallit

HHD

Jatkokappaleen pidike
Jatkokappaleen säilytykseen tunkin
sivulla

Sopii:
Kaikki mallit

SB65 / SB100 / SB150

Varmistusrengas - SB65
65 mm korkea
Sopii:
Kaikki mallit
Varmistusrengas - SB100
100 mm korkea
Sopii:
100-1 / 150-1
100-1H / 150-1H
Varmistusrengas - SB150
150 mm korkea
Sopii:
100-1 / 150-1
100-1H / 150-1H

BHD

Varmistusrenkaan pidike
Lukitusrenkaiden säilytykseen
tunkin sivulla

Sopii:
Kaikki mallit
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KEVENNINNOSTIMET
SD20L / SD26L

Käsikäyttöisellä hydraulipumpulla
varustettu kevenninnostin henkilöautojen ja pakettiautojen nostoon.
Nopea ja tehokas nosto kaksitoimisen
käsipumpun avulla.
Matala asennuskorkeus, vain 180 mm,
joten se sopii matalien ajoneuvojen
nostoon.
Teleskooppinen nostovarsi voidaan
levittää enintään 1610 mm levyiseksi.
Ainutlaatuinen korkeutta säätävä tukivarsijärjestelmä - suunniteltu sopimaan
kaikkiin nykyisiin nostimiin ja kuiluihin.
Pyydä luettelo päätypareista tai täytä
piirros s. 54/55
Kahden käden laskuventtiili. Käsikäyttöinen turvakytkin ja ylikuormitusventtiili takaavat optimaalisen turvallisuuden
kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Mukana toimitetaan 3 korotussarjaa
(10/40/85 mm) ja kumityyny, joka
suojaa auton runkoa.

Kapasiteetti: 2,0 / 2,6 t
Sylinterin iskunpituus: 250 mm

SD20PHL / SD26PHL

Paineilmahydraulipumpulla varustettu kevenninnostin henkilöautojen ja pakettiautojen nostoon.
Nopea ja tehokas nosto luotettavan ja
äänettömän pumpun avulla.
Matala asennuskorkeus, vain 180 mm,
joten se sopii matalien ajoneuvojen
nostoon.
Teleskooppinen nostopalkki voidaan
levittää enintään 1610 mm levyiseksi.
Ainutlaatuinen korkeutta säätävä tukivarsijärjestelmä - suunniteltu sopimaan
kaikkiin nykyisiin nostimiin ja kuiluihin.
Pyydä luettelo päätypareista tai täytä
piirros s. 54/55
Kahden käden laskuventtiili. Käsikäyttöinen turvakytkin ja ylikuormitusventtiili takaavat optimaalisen
turvallisuuden kuormaa nostettaessa ja
laskettaessa.
Mukana toimitetaan 3 korotussarjaa
(10/40/85 mm) ja kumityyny, joka
suojaa auton runkoa.

SD20L

SD26L

SD20PHL SD26PHL

Kapasiteetti

2,0 t

2,6 t

2,0 t

2,6 t

Iskunpituus

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250

Min. korkeus

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

120

Teleskooppituet

780 - 1610 mm

780 - 1610 mm

780 - 1610 mm

780 - 1610 mm

Leveys (ilman päätyjä)

780 - 1180 mm

780 - 1180 mm

780 - 1180 mm

780 - 1180 mm

Nostorunko (korkeus)

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Nostorunko (syvyys)

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

8,5 - 12 bar

8,5 - 12 bar

350 l/min

350 l/min

110 kg

110 kg

Ilmantarve
Ilmankulutus
Paino (ilman päätyjä)

105 kg

105 kg

780 - 1610

780
780-1180

250
180

Kapasiteetti: 2,0 / 2,6 t
Sylinterin iskunpituus: 250 mm
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KEVENNINNOSTIMET
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SD26PHL-A

Kapasiteetti

2,0 t

2,6 t

Iskunpituus

250 mm

250 mm

Min. korkeus

200 mm

200 mm

Teleskooppituet

780 - 1500 mm

780 - 1500 mm

Leveys (ilman päätyjä)

780 - 1180 mm

780 - 1180 mm

Nostorunko (korkeus)

120 mm

120 mm

LiftiNostorunko (syvyys)

250 mm

250 mm

Ilmantarve

8,5 - 12 bar

8,5 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

Paino (ilman päätyjä)

120 kg

120 kg

780 - 1500

780
780-1180
250
200

SD20PHL-A

250

Kapasiteetti: 2,0 / 2,6 t
Sylinterin iskunpituus: 250 mm

Automaattinen paineilmahydraulinen kevenninnostin.
Suunniteltu erityisesti katsastusasemien, rengasliikkeiden ja
autokorjaamojen tarpeisiin.
Paineilmatoiminen kauko-ohjain
aktivoi automaattisen nostopalkin
laskun ja teleskooppivarsien takaisinvetäytymisen.
Teleskooppivarsien yksilöllinen
paineilmahydraulinen käyttö vaihtelevalla nopeudella.
Matala nostokehikko: 200 mm.
Nostokorkeus: 330 mm.
Teleskooppivarret ulottuvuuksilla
780-1500 mm.
Ainutlaatuinen korkeutta säätävä
tukivarsijärjestelmä - suunniteltu
sopimaan kaikkiin nykyisiin nostimiin ja kuiluihin. (Kuilun minimileveys 810 mm).
Automaattinen 4-asentoinen turvalukituslaite ja ylikuormitusventtiili.
Mukana toimitetaan 3 korotussarjaa (10/40/85 mm) ja kumityyny,
joka suojaa auton runkoa.
Saatavilla tehdastoimituksena.

120

SD20PHL-A / SD26PHL-A

KEVENNINNOSTIMET
SD32PHL

Paineilmahydraulinen kevennin-nostin henkilö-, paketti-, ja
kuorma-autojen nostoon.
Vahva ja vankka runko erityisesti raskaiden ajoneuvojen nostoon.
Matala asennuskorkeus, vain 180 mm,
joten se sopii matalien ajoneuvojen
nostoon.
Teleskooppinen nostopalkki voidaan
levittää enintään 1610 mm levyiseksi.
Ainutlaatuinen korkeutta säätävä tukivarsijärjestelmä - suunniteltu sopimaan
kaikkiin nykyisiin nostimiin ja kuiluihin.
Pyydä luettelo päätypareista tai täytä
piirros s. 54/55
Kahden käden laskuventtiili. Käsikäyttöinen turvakytkin ja ylikuormitusventtiili takaavat optimaalisen turvallisuuden
kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Mukana toimitetaan 3 korotussarjaa
(10/40/85 mm) ja kumityyny, joka
suojaa auton runkoa.

Kapasiteetti: 3,2 t
Sylinterin iskunpituus: 250 mm

SD40PHL

Paineilmahydraulinen kevennin-nostin henkilö-, paketti-, ja
kuorma-autojen nostoon.
Vahva ja vankka runko erityisesti raskaiden ajoneuvojen nostoon.
Matala asennuskorkeus, vain 230 mm,
joten se sopii matalien ajoneuvojen
nostoon.
Teleskooppinen nostopalkki voidaan
levittää enintään 1610 mm levyiseksi.
Ainutlaatuinen korkeutta säätävä tukivarsijärjestelmä - suunniteltu sopimaan
kaikkiin nykyisiin nostimiin ja kuiluihin.
Pyydä luettelo päätypareista tai täytä
piirros s. 54/55
Kahden käden laskuventtiili. Käsikäyttöinen turvakytkin ja ylikuormitusventtiili takaavat optimaalisen turvallisuuden
kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.
Mukana toimitetaan 2 korotussarjaa
(50/100 mm)

Kapasiteetti

3,2 t

4,0 t

Iskunpituus

250 mm

250 mm

Min. korkeus

230 mm

230 mm

Teleskooppituet

780 - 1610 mm

780 - 1500 mm

Leveys (ilman päätyjä)

780 - 1220 mm

780 - 1220 mm

Nostorunko (korkeus)

160 mm

160 mm

Nostorunko (syvyys)

345 mm

345 mm

Ilmantarve

8,5 - 12 bar

8,5 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

Paino (ilman päätyjä)

175 kg

175 kg

780 - 1610 / 780 - 1500

780
780-1220
345

230

SD40PHL

250

SD32PHL

160

Kapasiteetti: 4,0 t
Sylinterin iskunpituus: 250 mm
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KEVENNINNOSTIMIEN LISÄVARUSTEET
HSD / HSD-A

HSD - Letkusarja

Paineilmakäyttöisiin kevenninnostimiin

Sopivuus
SD20PHL
SD26PHL
SD32PHL
SD40PHL
HSD-A - Letkusarja
Automaattisiin paineilmakäyttöisiin
kevenninnostimiin
Sopivuus:
SD20PHL-A
SD26PHL-A

FSD1

Korotuskappale
Lisää nostokorkeutta 130 mm
(2 kpl / nostin)

Sopivuus:
SD20L
SD26L
SD20PHL
SD26PHL
SD32PHL
SD20PHL-A
SD26PHL-A

FSD2 / FSD3

Vahvistettu kumitalla - FSD2
Suojaamaan ajoneuvon runkoa
(40 mm)
(2 kpl / nostin)
Sopivuus:
Kaikki kevenninnostimet
Løftepude - FSD3
Suojaamaan ajoneuvon runkoa(80
mm)
(2 kpl / nostin)
Sopivuus:
Kaikki kevenninnostimet

FSD5

Kapasiteetti: 2,0 t
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Kierrettävä nostosatula
Lisää nostokorkeutta 106-240 mm
(2 kpl / nostin)

Sopivuus;
SD20L
SD26L
SD20PHL
SD26PHL
SD20PHL-A
SD26PHL-A

KEVENNINNOSTIMIEN LISÄVARUSTEET
FSD6 / FSD7

Säädettävä satula - FSD6
Lisää nostokorkeutta 32-92 mm
(2 kpl / nostin)
Korotuskappale - FSD7
Lisää FSD6:n nostokorkeutta
32-91 mm (2 kpl / nostin)

Kapasiteetti: 2,0 t

GS1

Sopivuus:
SD20L / SD26L
SD20PHL / SD26PHL
SD32PHL
Kumityyny
Voidaan käyttää FSD5:n ja FSD6:n
päällä suojaamaan ajoneuvon
runkoa
(2 kpl / nostin)

Sopivuus:
FSD5
FSD6

GS2

Kumityyny
Kumityyny 10 mm peruskorokkeelle
(2 kpl / nostin)

Sopivuus:
SD20L
SD26L
SD20PHL
SD26PHL
SD32PHL
SD20PHL-A
SD26PHL-A

FW / FW1

Nostosatula (halk. 145 mm) -FW
Helpottaa nostamista pulttien jne.
alta.
(halk 145 mm)
(2 kpl / nostin)
Nostosatula V-malli- FW1
Helpottaa nostamista pulttien jne.
alta.
(2 kpl / nostin)
Sopivuus:
SD40PHL
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RASKAAN KALUSTON KEVENNINNOSTIMET
FL60-1 / FL120-1
FL160-1 / FL200-1

Yksisylinterinen paineilmatoiminen kevenninnostin.
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikkayksikkö nopealla männällä.
Yksinkertainen ja moderni muotoilu yhdessä ergonomisesti sijoitetun
ohjauspaneelin kanssa.
Saadaan sovitettua kaikkiin nostimiin säädettävän runkonsa ansiosta.
Rungon korkeus on säädetty asiakkaan omien erikoisvaatimusten
mukaiseksi.
Poikittain liikkuva sylinteri.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.
Toimitetaan 100 mm korotuskappaleella varustettuna.

Kapasiteetti: 6 / 12 / 16 / 20 t
Sylinterin iskunpituus: 200 mm

FL160-1

FL200-1

Kapasiteetti

6t

12 t

16 t

20 t

Iskunpituus

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Min. korkeus

305 mm

380 mm

380 mm

380 mm

Max. korkeus

505 mm

580 mm

580 mm

580 mm

Leveys1

590-1410 mm

590-1410 mm

590-1410 mm

590-1410 mm

Syvyys

665 mm

665 mm

665 mm

665 mm

Ilmantarve

8 - 12 bar

8 - 12 bar

8 - 12 bar

8 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

350 l/min

350 l/min

Paino

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

Runkoleveydet: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

- Kevenninnostimen kapasiteetti ei saa ylittää 0,66 x autonostimen kapasiteettia

665

590 - 1410

1

305/380

FL120-1

200

FL60-1

1
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Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 64)

Ø 95

RASKAAN KALUSTON KEVENNINNOSTIMET
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2

Paineilmahydraulinen kaksimäntäinen kevenninnostin
henkilö-, paketti-, ja kuorma-autojen nostoon.
2 yksilöllisesti ohjailtavaa mäntää
takaa turvallisen ja tasapainoisen
noston.
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikkayksikkö nopealla männällä.
Yksinkertainen ja moderni muotoilu yhdessä ergonomisesti sijoitetun
ohjauspaneelin kanssa.
Saadaan sovitettua kaikkiin nostimiin säädettävän runkonsa ansiosta.
Rungon korkeus on säädetty asiakkaan omien erikoisvaatimusten
mukaiseksi.
Poikittain liikkuvat sylinterit.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.
Toimitetaan kahdella 100 mm korotuskappaleella varustettuna.

Kapasiteetti: 6 / 12 / 16 / 20 t
Sylinterin iskunpituus: 200 mm

Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 64)

FL160-2

FL200-2

Kapasiteetti

6t

12 t

16 t

20 t

Iskunpituus

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

Min. korkeus

305 mm

305 mm

305 mm

305 mm

Max. korkeus

505 mm

505 mm

505 mm

505 mm

Leveys

590-1410 mm

590-1410 mm

590-1410 mm

590-1410 mm

Syvyys

665 mm

665 mm

665 mm

665 mm

1

Nostopisteet

200-1160 mm

200-1160 mm

200-1160 mm

200-1160 mm

Ilmantarve

8 - 12 bar

8 - 12 bar

8 - 12 bar

8 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

350 l/min

350 l/min

Paino

202 kg

202 kg

202 kg

202 kg

2

1

Runkoleveydet: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

2

Nostopisteiden välinen etäisyys: 200-640 mm / 200-990 mm / 200-1160 mm

-

Kevenninnostimen kapasiteetti ei saa ylittää 0,66 x autonostimen kapasiteettia

665
590 - 1410

1

200 - 1160

2

305

FL120-2

200

FL60-2
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KUILUNOSTIMET
GD100-1 / GD150-1 / GD200-1

Yksisylinterinen paineilmatoiminen kuilunostin.
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikkayksikkö vauhdikkaalla männällä.
Yksinkertainen ja moderni muotoilu yhdessä ergonomisesti sijoitetun
ohjauspaneelin kanssa.
Saadaan sovitettua kaikkiin kuiluihin
säädettävän runkonsa ansiosta.
Tuentalaakereihin on asennettu
lehtijouset helpottamaan sylinterin
poikittaissuuntaista liikuttelua
Kattavat lisävarusteet: poikkipalkki,
vaihteistosatula, tukisilta jne.

GD150-1

GD200-1

10 t

15 t

20 t

Iskunpituus

800 mm

800 mm

800 mm

Min. korkeus

1020 mm

1020 mm

1020 mm

Max. korkeus

1820 mm

1820 mm

1820 mm

Leveys1

590-1410 mm

590-1410 mm

590-1410 mm

Syvyys

665 mm

665 mm

665 mm

Ilmantarve

8 - 12 bar

8 - 12 bar

8 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

350 l/min

Paino

220 kg

220 kg

220 kg

1

Runkoleveydet: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

665

590 -1410

1

1020

GD100-1
Kapasiteetti
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Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 65)

800

Kapasiteetti: 10 / 15 / 20 t
Sylinterin iskunpituus: 800 mm

Ø 95

KUILUNOSTIMET
GD100-2 / GD150-2 / GD200-2

Kapasiteetti: 10 / 15 / 20 t
Sylinterin iskunpituus: 420 mm

Kaksisylinterinen paineilmatoiminen kuilunostin.
2 yksilöllisesti ohjailtavaa mäntää
takaa turvallisen ja tasapainoisen
noston.
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikkayksikkö nopealla männällä.
Yksinkertainen ja moderni muotoilu yhdessä ergonomisesti sijoitetun
ohjauspaneelin kanssa.
Saadaan sovitettua kaikkiin nostimiin säädettävän runkonsa ansiosta.
Rungon korkeus on säädetty asiakkaan omien erikoisvaatimusten
mukaiseksi.
Poikittain liikkuvat sylinterit.
Kattavat lisävarusteet: poikkipalkki,
tukisilta jne.
Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 65)

GD100-2

GD150-2

GD200-2

Kapasiteetti

10 t

15 t

20 t

Iskunpituus

420 mm

420 mm

420 mm

Min. korkeus

525 mm

525 mm

525 mm

945 mm

945 mm

945 mm

590-1410 mm

590-1410 mm

590-1410 mm

649 mm

649 mm

649 mm

Syvyys

200-1160 mm

200-1160 mm

200-1160 mm

Ilmantarve

Nostopisteet

8 - 12 bar

8 - 12 bar

8 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

350 l/min

350 l/min

Paino

220 kg

220 kg

220 kg

2

1

Runkoleveydet: 590-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

2

Nostopisteiden välinen etäisyys: 200-640 mm / 200-990 mm / 200-1160 mm

590 - 1410

1

200 - 1160

2

525

Max. korkeus
Leveys1

420

650
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KUILUNOSTIMET
GDT150-1

Teleskooppinen paineilmatoiminen kuilunostin
Matala rakenne kaksinkertaistaa
käytettävyyden tavallisiin kuilunostimiin verrattuna
Matala rakennekorkeus ja pitkä
iskunpituus
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikka erittäin nopealla männällä
Yksinkertainen ja moderni muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu
ohjauspaneeli
Sopii säädettävän rungon ansiosta
kaikkiin kuiluihin
Poikkisuunnassa liikkuva mäntä –
lukitus 800 kg:ssä
Kuolleen miehen kytkin ja
ylikuormitusventtiili takaavat
optimaalisen turvallisuuden

Kapasiteetti: 15 / 15 t
Iskunpituus: 1280 mm

Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 65)

15 / 15 t

Iskunpituus

1280 mm

Min. korkeus

900 mm

Maks. korkeus

2180 mm

Leveys1

725-1410 mm

Syvyys

735 mm

Ilmantarve

8 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

Paino

250 kg

1
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Rungon leveys: 725-890 mm / 850-1150 mm / 1110-1410 mm

725 -1410 1

900

Kapasiteetti

735
1280

GDT150-1

Ø 115

KUILUNOSTIMET
GGD150F

Paineilmatoiminen lattialla
liikkuva kuilunostin teleskooppisylinterillä
Monipuolinen kuilunostin, jota
voidaan käyttää sekä kuiluissa että
autonostimien alla
Sopii kaikkiin perinteisiin nostotöihin
Erinomainen vaihteistojen irrotukseen ja asennukseen
Helppo ja tarkka säätää sisäänrakennetulla jalkapumpulla
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikka erittäin nopealla männällä
Jousipalautteinen pyörätuki estää
tahattoman liikkumisen yli 800 kg
kuormia nostettaessa
Kuolleen miehen kytkin ja ylikuormitusventtiili takaavat optimaalisen
turvallisuuden

Kapasiteetti: 15 / 15 t
Iskunpituus: 1285 mm

920 mm

Maks. korkeus

2205 mm

Perusleveys

845 mm

Perussyvyys

1005 mm

Sylinterihalkaisija

Ø 60 mm

Ilmantarve

8,5 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

Paino

220 kg

2205

1285 mm

Min. korkeus

920

Iskunpituus

845

165

15 / 15 t

1005

Kapasiteetti

1285

GGD150F
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KUILUNOSTIMET
GGD150U

Paineilmatoiminen lattialla
liikkuva kuilunostin poikkisuunnassa liikkuvalla teleskooppisylinterillä
Monipuolinen kuilunostin kuiluihin
ja nostimien alle
Poikkisuunnassa liikkuva sylinteri
varmistaa laajan ulottuvuuden
auton alla ja mekaanikko pystyy
liikkumaan esteettä edestakaisin
korjaamokuilussa
Teleskooppisylinterin ansiosta erinomainen vaihteistojen irrotukseen
ja asennukseen
Helppo ja tarkka säätää sisäänrakennetulla jalkapumpulla
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikka erittäin nopealla männällä
Perusrungon laakeroidut pyörät
varmistavat optimaalisen liikuteltavuuden
Jousipalautteinen pyörätuki estää
tahattoman liikkumisen yli 800 kg
kuormia nostettaessa

Kapasiteetti: 15 / 15 t
Iskunpituus: 1285 mm
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920 mm

Maks. korkeus

2205 mm

Sylinterin liike

250 mm

Perusleveys / perussyvyys

845 / 1075 mm

Sylinterihalkaisija

Ø 60 mm

Ilmantarve

8,5 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

Paino

250 kg

250

920

1285 mm

Min. korkeus

2205

Iskunpituus

845

165

15 / 15 t

1075

Kapasiteetti

1285

GGD150U

KUILUNOSTIMET
GGD150S

Paineilmatoiminen lattialla
liikkuva kuilunostin kiskoilla.
Ohut ja kompakti rakenne
poikkisuunnassa liikkuvalla
sylinterillä
Poikkisuunnassa liikkuva sylinteri
varmistaa laajan ulottuvuuden
auton alla ja mekaanikko pystyy
liikkumaan esteettä edestakaisin
korjaamokuilussa
Perusrungon laakeroidut pyörät
varmistavat optimaalisen liikuteltavuuden
Erinomainen vaihteistojen irrotukseen ja asennukseen
Nopea ja tarkkatoiminen hydrauliikka erittäin nopealla männällä
Helppo ja tarkka säätää sisäänrakennetulla jalkapumpulla
Jalkakäyttöinen, kädet pysyvät
vapaina
Kuolleen miehen kytkin ja ylikuormitusventtiili takaavat optimaalisen
turvallisuuden

Kapasiteetti: 15 / 15 t
Iskunpituus: 1285 mm

Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 65)

905 mm

Maks. korkeus

2190 mm

Perusleveys

Kuilun leveyden mukaan

Perussyvyys

940 mm

Sylinterihalkaisija

Ø 60 mm

Ilmantarve

8,5 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

Paino

285 kg

• Kuilu on varustettava kiskoilla (100 x 100 x 10 mm)

2190

1285 mm

Min. korkeus

905

Iskunpituus

Efter gravbredde

150

15 / 15 t

940

Kapasiteetti

1285

GGD150S
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LISÄVARUSTEET – RASKAAN KALUSTON
KEVENNINNOSTIMET JA KUILUNOSTIMET

100-625 mm

AB

Tukisilta
Tukee ajoneuvon vakaasti ja turvallisesti
Avoin runko takaa sylinterin optimaalisen liikkuvuuden
Helppo liikuttaa kuilua pitkin lehtijousipyörien ansiosta
Voidaan käyttää erilaisten jatkokappaleiden ja satuloiden kanssa:
FG100, FG200, FW2 ja US

Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 65)

ABT

Teleskooppinen tukisilta
Säädettävän leveyden ansiosta
tukisiltaa voidaan käyttää erilaisissa
korjaamokuiluissa
Keskellä oleva aukko helpottaa
tunkin liikuttelua
Helppo liikuttaa kuilua pitkin lehtijousipyörien ansiosta

100-625 mm

Kapasiteetti: 20 t

Voidaan käyttää erilaisten jatkokappaleiden ja satuloiden kanssa:
FG100, FG200, FW2 ja US
Kapasiteetti: 15 t

Täytä tietolomake tilauksen yhteydessä (sivu 65)

S200

Integroitu turvalukitsin
Kuorman mekaaninen lukitus estää
sen laskeutumisen vahingossa
Voidaan säätää 6 asentoon
Lisää kuilunostimen minimikorkeutta 65 mm

Kapasiteetti: 20 t

AS3

Sopii:
GD100-1 / GD150-1 / GD200-1
Vaihteistosatula
Kallistuu 10º kaikkiin suuntiin
mahdollistaen vaihteistojen tarkan
irrotuksen ja asennuksen
Sopii matalan rakenteen ansiosta
moniin käyttökohteisiin
Varustettu 2 hihnalla ja 4 kumityynyllä, joissa magneetit
Paino: 24 kg

Kapasiteetti: 1 t
Mitat:
540x385x110 mm
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Sopii:
GDxxx-1 / GDT150-1
GGD150F / GGD150U / GGD150S

LISÄVARUSTEET – RASKAAN KALUSTON
KEVENNINNOSTIMET JA KUILUNOSTIMET
T4-1 / T4-2

200-750 mm

Nostopalkki
Erinomainen akselin tukemiseen,
kun tasauspyörästölle joudutaan
tekemään töitä
Parantaa turvallisuutta – jakaa
kuorman kahdelle nostopisteelle
Voidaan käyttää erilaisten jatkokappaleiden ja satuloiden kanssa:
FG100, FG200, FW2, US
T4-1 Lisää minimikorkeutta 100 mm
T4-2 Lisää minimikorkeutta 145 mm

Kapasiteetti: 20 t
Pituus:
920 mm

Sopii:
Kaikki mallit ÷ FLxx-1

T5-1 / T5-2

Joustava ja säädettävä nostopalkki
Erinomainen akselin tukemiseen,
kun tasauspyörästölle joudutaan
tekemään töitä
Parantaa turvallisuutta – jakaa
kuorman kahdelle nostopisteelle
Voidaan käyttää erilaisten jatkokappaleiden ja satuloiden kanssa:
FG100, FG200, FW2, US
T5-1 Lisää minimikorkeutta 95 mm
T5-2 Lisää minimikorkeutta 140 mm
Sopii: Kaikki mallit ÷ FLxx-1

925-1500 mm

Kapasiteetti: 15-11,5 t
Pituus:
1060-1635 mm

T6-1 / T6-2

725-1225 mm

Nostopalkki
Poikkipalkin käsipyörän avulla nostosatulat on nopea ja tarkka säätää
kuilusta poistumatta – erinomainen
katsastusasemille
Voidaan käyttää erilaisten jatkokappaleiden ja satuloiden kanssa:
FG100, FG200, FW2, US
T6-1 Lisää minimikorkeutta 55 mm
T6-2 Lisää minimikorkeutta 90 mm

Kapasiteetti: 13 t
Pituus:
850-1350 mm

Sopii:
Kaikki mallit ÷ FLxx-1

LB

Nostosilta
Keskittää molempien nostosylinterien kapasiteetin yhteen nostopisteeseen

Kapasiteetti: 20 t

Sopii:
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2
GD100-2 / GD150-2 / GD200-2
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LISÄVARUSTEET – RASKAAN KALUSTON
KEVENNINNOSTIMET JA KUILUNOSTIMET
FLTR

Vaunu
Kätevä vaunu raskaan kaluston
kevenninnostimien asentamiseen
nostimiin
Kääntyvät pyörät helpottavat
liikuteltavuutta

Sopii:
FL60-1 / FL120-1
FL160-1 / FL200-1
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2

FW2 / US

V-satula - FW2
Sopii nostamiseen erilaisten
akselien alta
100 mm

100 mm

Kapasiteetti: 10 t

FG100 / FG200

U-satula - US
Sopii nostamiseen erilaisten
alustaprofiilien alta

Sopii:
Kaikki mallit
Jatkokappale - FG100
Lisää nostokorkeutta
100 mm
Jatkokappale - FG200
Lisää nostokorkeutta
200 mm

Kapasiteetti: 10 t

VB1 / VB2

Sopii:
FL60-2 / FL120-2
FL160-2 / FL200-2
GD100-1 / GD150-1 / GD200-1
GD100-2 / GD150-2 / GD200-2
Seinäteline - VB1
Kestävä seinäteline jatkokappaleiden ja satuloiden säilytykseen
(4 kpl)
Seinäteline - VB2
Kestävä seinäteline jatkokappaleiden ja satuloiden säilytykseen
(8 kpl)
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KOKOONTAITTUVAT PUOMINOSTIMET
WJN5 / WJN10

Hydraulinen puominostin autokorjaamoihin ja huoltoautoihin.
Voidaan asentaa käyttövalmiiksi ja
taittaa taas kokoon muutamassa
sekunnissa.
Vie vain murto-osan käyttämästään
tilasta kokoontaitettuna.
Huomaa suuri nostokyky puomin
uloimmassa asennossa.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Helppo ohjattavuus kahden kääntyvän ja kahden kiinteän pyörän ansiosta – vaikka suurimmalla mahdollisella
kuormituksella.
360˚ kääntyvä nostokoukku ja viiteen
asentoon säädettävä puomi.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.

Kapasiteetti: 0,55 / 1,10 t

WJN5EUR / WJN10EUR

Hydraulinen puominostin suorilla jaloilla, joiden väliin mahtuu
eurolava

Kapasiteetti

0,55 t

1,10 t

0,55 t

1,10 t

Nostokorkeus

2020 - 2340 mm

2020 - 2340 mm

2020 - 2340 mm

2020 - 2340 mm

Puomin pituus

955 - 1375 mm

955 - 1375 mm

955 - 1375 mm

955 - 1375 mm

Rungon korkeus

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

Rungon pituus

1420 mm

1420 mm

1420 mm

1420 mm

Korkeus

1520 mm

1520 mm

1520 mm

1520 mm

Sisäleveys

965 mm

1005 mm

970 mm

1015 mm

Rungon leveys

1090 mm

1130 mm

1095 mm

1155 mm

Paino

75 kg

95kg

75 kg

95 kg

pos. 2
500
500
1000
1000

pos. 3
450
450
900
900

1375
955

pos. 4
400
400
800
800

pos. 5
350
350
700
700

1090/1155
965/1015

1420

WJN5EUR WJN10EUR

pos. 1
550
550
1100
1100

1520

WJN10

2020

WJN5

WJN5
WJN5EUR
WJN10
WJN10EUR

125

Kapasiteetti: 0,55 / 1,10 t

*

2340

Voidaan asentaa käyttövalmiiksi ja
taittaa taas kokoon muutamassa
sekunnissa.
Vie vain murto-osan käyttämästään
tilasta kokoontaitettuna.
Huomaa suuri nostokyky puomin
uloimmassa asennossa.
Kovakromattu männänvarsi takaa
pitkän käyttöiän.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Helppo ohjattavuus kahden kääntyvän ja kahden kiinteän pyörän ansiosta – vaikka suurimmalla mahdollisella
kuormituksella.
360˚ kääntyvä nostokoukku ja viiteen
asentoon säädettävä puomi.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.
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RASKAAN KALUSTON PUOMINOSTIMET
WN11 / WN15

Raskaan kaluston hydraulinen
puominostin autokorjaamoihin
ja teollisuuskäyttöön.
360˚ kääntyvä hydraulipumppu
kovakromatulla männänvarrella
yhdessä tukevan runkorakenteen
kanssa takaavat pitkän käyttöiän ja
tiukat kansainväliset turva-vaatimukset täyttävän tuotteen.
Huomaa suuri nostokyky puomin
uloimmassa asennossa.
Helppo ohjattavuus kahden kääntyvän ja kahden kiinteän pyörän
ansiosta – vaikka suurimmalla
mahdollisella kuormituksella.
360˚ kääntyvä nostokoukku ja viiteen asentoon säädettävä puomi.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.
Rungon leveys mahdollistaa käytön
eurolavojen ympärillä.
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WN15

WN20

WN25

Kapasiteetti

1,1 t

1,5 t

2,0 t

2,5 t

Nostokorkeus

2260 - 2540 mm

2260 - 2540 mm

2340 - 2630 mm

2340 - 2630 mm

Puomin pituus

1210 - 1630 mm

1210 - 1630 mm

1210 - 1630 mm

1210 - 1630 mm

Rungon korkeus

160 mm

160 mm

160 mm

160 mm

Rungon pituus

1750 mm

1750 mm

1750 mm

1750 mm

Korkeus

1690 mm

1690 mm

1850 mm

1850 mm

Sisäleveys

820 mm

820 mm

840 mm

840 mm

Rungon leveys

1000 mm

1000 mm

1020 mm

1020 mm

Paino

168 kg

175 kg

250 kg

255 kg

pos. 1
1100
1500
2000
2500

pos. 2
1000
1400
1900
2300

pos. 3
900
1300
1800
2100

1630
1210

pos. 4
800
1200
1700
1900

pos. 5
700
1100
1600
1700

1000/1020
820/840

1750

WN11

WN11
WN15
WN20
WN25

1690/ 1850

Kapasiteetti: 2,0 / 2,5 t

*

160

Raskaan kaluston hydraulinen
puominostin autokorjaamoihin
ja teollisuuskäyttöön.
360˚ kääntyvä hydraulipumppu
kovakromatulla männänvarrella
yhdessä tukevan runkorakenteen
kanssa takaavat pitkän käyttöiän ja
tiukat kansainväliset turva
vaatimukset täyttävän tuotteen.
Huomaa suuri nostokyky puomin
uloimmassa asennossa.
Helppo ohjattavuus kahden kääntyvän ja kahden kiinteän pyörän
ansiosta – vaikka suurimmalla
mahdollisella kuormituksella.
360˚ kääntyvä nostokoukku ja viiteen asentoon säädettävä puomi.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.
Rungon leveys mahdollistaa käytön
eurolavojen ympärillä

2260/2340

WN20 / WN25

2540/2630

Kapasiteetti: 1,1 / 1,5 t

VAIHTEISTONOSTIMET
VL3 / VL6 / VL10

Hydraulinen vaihteistonostin
Käytännöllinen jalkapoljinkäyttöinen pumppu jättää kädet vapaaksi
työskentelyä varten.
Suuret kääntyvät pyörät helpottavat
laitteen vakaata siirtämistä.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.
Sinkitty nostohaarukka ja tukirakenne.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili

Kapasiteetti: 0,3 / 0,6 / 1,0 t
Max. korkeus: 1965 / 1965 / 2000 mm

VLT12

Kapasiteetti

0,3 t

0,6 t

1,0 t

1,2 t

Min. korkeus

1130 mm

1130 mm

1170 mm

905 mm

Max. korkeus

1965 mm

1965 mm

2000 mm

1920 mm

Leveys

530 mm

530 mm

550 mm

720 mm

Paino

33 kg

33 kg

40 kg

65 kg

Pyörän halkaisija

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 125 mm

Ø 125 mm

530 / 550

1920

VLT12

905

VL10

VLT12

VL6

1965 / 2000

VL3

1130 / 1170

1,2 t
1920 mm

VL3 / VL6 / VL10

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Hydraulinen vaihteistonostin
teleskooppimännällä
Erityisesti raskaiden ajoneuvojen
vaihdelaatikoiden nostoon
Käytännöllinen jalkapoljinkäyttöinen pumppu jättää kädet vapaaksi
työs-kentelyä varten.
Suuret kääntyvät pyörät helpottavat
laitteen vakaata siirtämistä.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen
laskuventtiili mahdollistaa tarkan
kuorman hallinnan.
Sinkitty nostohaarukka ja tukirakenne.
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Tukevat, kääntyvät pyörät (2 lukittavaa) vakauttavat nostimen ja mahdollistavat parhaan liikuteltavuuden.

720
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VAIHTEISTONOSTIMET
VLT6

VLT6
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Kapasiteetti

0,6 t

Iskunpituus

1195 mm

Min. korkeus

720 mm

Max. korkeus

1915 mm

Korkeusportaat 1/2/3

1120 mm / 1520 mm / 1915 mm

Kapasiteettiportaat 1/2/3 (10 bar)

255 kg / 140 kg / 60 kg

Leveys

950 mm

Pyöräkoko

Ø 125

Ilmantarve

8-10 bar

Paino

53 kg

1915

0,6 t
1915 mm

720

Kapasiteetti:
Max. korkeus:

Paineilmakäyttöinen vaihteisto-nostin nopealla teleskooppimännällä
Kolmivaiheinen teleskooppisylinteri
takaa erittäin matalan minimikorkeuden
Viisi tukijalkaa tarjoaa markkinoiden parhaimman tukevuuden
Helppo ja yksinkertainen käyttö:
kolme jalkapoljinta jättää kädet
vapaaksi työskentelyä varten
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Tukevat, kääntyvät pyörät (2 lukittavaa) vakauttavat nostimen ja mahdollistavat parhaan liikuteltavuuden.

950

VAIHTEISTONOSTIMIEN LISÄVARUSTEET
AS1

Henkilöauton vaihdelaatikon
satula
10º tilt in all directions for precise
dismounting and re-mounting of
gearboxes
Fitted with 2 straps and 2 rubber
cushions with magnets
Weight: 18 kg

Kapasiteetti: 0,5 t
Mitat:
352x307x118 mm

Sopivuus:
Kaikki mallit

AS3

Raskaan kaluston ajoneuvon
vaihdelaatikon satula
10° kallistus kaikkiin suuntiin vaihteiston tarkkaa irrotusta ja asennusta varten
Matala minimikorkeus mahdollistaa
laajan sovellusalueen
Mukana 2 kiinnityshihnaa ja 4 kumityynyä magneeteilla
Paino: 24 kg

Kapasiteetti: 1,0 t
Mitat:
542x385x110 mm

Sopivuus:
VL10 / VLT6 / VLT12

UB15

Universaali pidike öljynvalutusastialle sisältää öljynvalutusastian
Sopii kaikkiin männänvarsiin
(Ø 25-60 mm)
Pidike työkaluille, ruuveille ja pientarvikkeille
Kädet vapaaksi jättävä
suodattimien tyhjennysmekanismi
Saranoitu astia on helppo kallistaa
tyhjäksi
Kestää öljyä, happoa ja jäähdytysnes-tettä

Kapasiteetti: 15 l

S / GSI

Satula
Soveltuu helpottamaan jousien,
polttoainetankkien, pakoputkien jne.
asennusta
Sopivuus
VL3 / VL6 /
VL10 / VLT12
Nostosatulan kumityyny
Käytettäväksi S-satulan päällä
suojaa-maan auton runkoa
Sopivuus:
S
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PYÖRÄNOSTIMET
WTA500

Hydraulinen pyöränostin pakettiautoille, rekoille ja busseille
Ergonominen vaunu helppoon ja vaivattomaan pyörien ja jarrurumpujen
vaihtoon.
Säädettävät nostovarret, pyörien koot
Ø 270 - 1300 mm
Nostovarsissa on kaksi paria liukurullia, joiden avulla etenkin paripyörien asentaminen helpottuu, kun ne
voidaan kääntää oikeaan asentoon
toisistaan riippumatta.
Jalkapolkimella käytettävä pumppu
jättää molemmat kädet vapaaksi
työskentelyä varten
Säädettävä kiinnitysrauta pyörän
turvallista kuljettamista varten.
Käsikäyttöinen jousipalautteinen laskuventtiili mahdollistaa tarkan kuorman
hallinnan.
Monikäyttöinen: sopii myös jarrurumpujen, polttoainetankkien, työkalulaatikoiden jne. nostoon
Kaksi 360-astetta kääntyvää pyörää.

Kapasiteetti: 0,5 t

WTK

Pyöränostimen teleskooppi-puomi jarrulevyjen ja –rumpujen nostamiseen (Lisävaruste)
Muodostaa monikäyttöisen nostotyökalun pyöränostimeen asennettuna
Teleskooppipuomi tarjoaa tehokkuutta ja hyvää ergonomiaa nostettaessa painavia jarruosia ym.
Teleskooppipuomi kääntyy näppärästi sivuun mahdollistaen pyörien
nosto-operaatiot.
360° kääntyvä koukku

440-685 mm

Kapasiteetti: 250 - 100 kg
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1180 mm

Pituus

870 mm

Leveys

990 mm

Rullan/haarukan pituus

415 / 600 mm

Rullien etäisyys

260 - 710 mm

Min. korkeus

95 mm

Nostokorkeus

710 mm

Pyöräkoot

Ø 270 - 1300 mm

Paino

100 kg

415
600

710

Korkeus

1180

0,5 t

990

Kapasiteetti

260-710

WTA500

870

PYÖRÄNOSTIMET
WT1500

Mekaaninen pyöränostin esim.
traktori ja maatalous-käyttöön, sekä järeillekin urakointikoneille.
Ergonomisesti suunniteltu, helppo
ja tehokas suurten pyörien poisto
- myös syväpinnoitteisille traktorirenkaille.
Sivuttaisesti säädettävät nostovarret 920-2300 mm pyörän halkaisijoille
Mekaanisesti toimiva, helppo ja
tarkka nosto ja lasku.
Erittäin ketterä neljän ison pyöränsä ansiosta
Nostovarret varustettu rullalaakereilla.

Kapasiteetti: 1,5 t

WT1500
1360 mm

Pituus

1160 mm

Leveys

1680 - 2380 mm

Rullien pituus

740 mm

Rullien etäisyys

720 - 1380 mm

Rullien halkaisija

Ø 80 mm

Pyöräkoot

Ø 920 - 2300 mm

Paino

150 kg

740

1360

Korkeus

1160

1680 - 2380

1,5 t

720 - 1380

Kapasiteetti
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PURISTIMET
PJ16H / PJ20H

Hydrauliset puristimet
korjaamokäyttöön
Mäntä ohjataan paineilmalla nopeasti työkohteeseen ja jalkapoljin jättää
molemmat kädet vapaaksi
työskentelyä varten
Sivuttaissuunnassa liikuteltava puris-tussylinteri
Katsekorkeudella oleva sisäänrakennettu painemittari
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Runko ja puristuspöytä on valmistettu kestävästä teräksestä
Vaihdettava puristuskärki.
Vakiovarusteena kaksi v-alasinta.

Kapasiteetti: 16 / 20 t
Sylinterin iskunpituus: 150 mm

PJ25H

Hydraulinen puristin korjaamokäyttöön
Mäntä ohjataan paineilmalla nopeasti työkohteeseen ja jalkapoljin jättää
molemmat kädet vapaaksi
työskentelyä varten
Sivuttaissuunnassa liikuteltava puris-tussylinteri
Katsekorkeudella oleva sisäänrakennettu painemittari
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili
Runko ja puristuspöytä on valmistettu kestävästä teräksestä
Vaihdettava puristuskärki.
Vakiovarusteena kaksi v-alasinta.

PJ25H

Kapasiteetti

16 t

20 t

25 t

Iskunpituus

150 mm

150 mm

150 mm

Korkeus

1620 mm

1620 mm

1620 mm

Leveys

885 mm

885 mm

885 mm

Jalkojen välinen leveys

640 mm

640 mm

640 mm

Jalkojen välinen syvyys

130 mm

130 mm

130 mm

Välys

105 - 780 mm

105 - 780 mm

105 - 780 mm

Paino

130 kg

130 kg

135 kg

150

PJ20H

105 - 780

PJ16H

1620

Kapasiteetti: 25 t
Sylinterin iskunpituus: 150 mm

200
130
640
885
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PURISTIMET
P40H

Hydraulinen puristin raskaampaan korjaamokäyttöön ja
teolli-suuteen
Käsikäyttöinen pumppu kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä männän
esiohjauksella.
Sivuttaissuunnassa liikuteltava puristussylinteri
300 mm iskunpituus hankalillekin
puristusoperaatioille.
Katsekorkeudella oleva sisäänrakennettu painemittari
Runko ja puristuspöytä on valmistettu kestävästä teräksestä
Puristuspöydän nosto / lasku
kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä
puristussylinterillä ja ketjulla.
Vaihdettava puristuskärki.
Vakiovarusteena kaksi v-alasinta.

Kapasiteetti: 40 t
Sylinterin iskunpituus: 300 mm

P40EH1

Sähköhydraulinen puristin
työpajoille ja teollisuuteen
Yksivaiheinen pumppu.
Puristusnopeus: 6,1 mm / s.
Puristuspaine asetettavissa tarvittavaksi, kuitenkin enintään 40 t.
Sivuttaissuunnassa liikuteltavat kaksitoimiset männät pitkällä, 300 mm
iskunpituudella.
Sisäänrakennettu painemittari
kätevasti silmien tasolla.
Puristuspöydän säätö puristusmännän avulla.
Vaihdettava puristuskärki.
Moottori on 3x400 ja 50/60 Hz
(vaihdettavissa 3x230 V).
Vakiovarusteena 2 v-alasinta.

Kapasiteetti

40 t

40 t

Iskunpituus

300 mm

300 mm

Korkeus

1740 mm

1740 mm

Leveys

1190 mm

1355 mm1

Jalkojen välinen leveys

850 mm

850 mm

Jalkojen välinen syvyys

215 mm

215 mm

Välys

70 - 770 mm

70 - 770 mm

Puristusnopeus

6,1 mm/s

Palautusnopeus

7,9 mm/s

Paino

425 kg

445 kg

300

P40EH1

70 - 770

P40H

1740

Kapasiteetti: 40 t
Sylinterin iskunpituus: 300 mm

260
215
850
1

moottorin kanssa

1190 / 13551
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PURISTIMET
P60H

Hydraulinen puristin raskaampaan korjaamokäyttöön ja
raskasteollisuuteen
Käsikäyttöinen pumppu kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä männän
esiohjauksella.
Sivuttaissuunnassa liikuteltava puristussylinteri
300 mm iskunpituus hankalillekin
puristusoperaatioille.
Katsekorkeudella oleva sisäänrakennettu painemittari
Runko ja puristuspöytä on valmistettu kestävästä teräksestä
Puristuspöydän nosto / lasku
kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä
puristussylinterillä ja ketjulla
Vaihdettava puristuskärki
Vakiovarusteena kaksi v-alasinta

Kapasiteetti: 60 t
Sylinterin iskunpituus: 300 mm

P60EH1 / P60EH2

P60EH1

P60EH2

Kapacitet

60 t

60 t

60 t

Slaglængde

300 mm

300 mm

300 mm

Højde

1980 mm

1980 mm

1980 mm

Bredde

1390 mm

1555 mm

1555 mm1

Bredde mellem benene

1010 mm

1010 mm

1010 mm

Dybde mellem benene

260 mm

260 mm

260 mm

Indsatshøjde

170 - 770 mm

170 - 770 mm

170 - 770 mm

Pressehastighed

4,2 mm/s

10,0 mm/s

Returhastighed

5,9 mm/s

14,5 mm/s

630 kg

635 kg

Vægt
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625 kg

1

300

P60H

170 - 770

Kapasiteetti: 60 t
Sylinterin iskunpituus: 300 mm

1980

Sähköhydraulinen puristin
työpajoille ja raskaaseen teollisuuteen
P60EH1: yksivaiheinen pumppu
Puristusnopeus: 4,2 mm / s
P60EH2: 2-vaiheinen pumppu
Puristusnopeus: 10,0 mm / s
Puristuspaine asetettavissa tarvittavaksi, kuitenkin enintään 60 t
Sivuttaissuunnassa liikuteltavat kaksitoimiset männät pitkällä, 300 mm
iskunpituudella
Sisäänrakennettu painemittari kätevästi silmien tasolla
Puristuspöydän säätö puristusmännän avulla
Vaihdettava puristuskärki
Moottori on 3x400 ja 50/60 Hz
(vaihdettavissa 3x230 V)
Vakiovarusteena 2 v-alasinta

350
260
1010
1

moottorin kanssa

1390 - 15551

PURISTIMET
P100H

Hydraulinen puristin raskaampaan korjaamokäyttöön ja
raskasteollisuuteen
Käsikäyttöinen pumppu kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä männän
esiohjauksella.
Sivuttaissuunnassa liikuteltava puristussylinteri
300 mm iskunpituus hankalillekin
puristusoperaatioille.
Katsekorkeudella oleva sisäänrakennettu painemittari
Runko ja puristuspöytä on valmistettu kestävästä teräksestä
Puristuspöydän nosto / lasku
kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä
puristussylinterillä ja ketjulla.
Vaihdettava puristuskärki
Vakiovarusteena kaksi v-alasinta

Kapasiteetti: 100 t
Sylinterin iskunpituus: 300 mm

P100EH2

Sähköhydraulinen puristin
raskaampaan korjaamokäyttöön ja raskaaseen teollisuuteen

P100EH2

Kapasiteetti

100 t

100 t

Iskunpituus

300 mm

300 mm

Iskunpituus

2040 mm

2040 mm

•

Leveys

1600 mm

1765 mm

Jalkojen välinen leveys

1100 mm

1100 mm

Jalkojen välinen syvyys

325 mm

325 mm

Välys

35 - 635 mm

35 - 635 mm

Puristusnopeus

6,2 mm/sek

Palautusnopeus

8,3 mm/sek

Paino

1200 kg

1215 kg

300

P100H

2040

Kapasiteetti: 100 t
Sylinterin iskunpituus: 300 mm

35 - 635

Sähköhydraulinen 2-vaiheinen pumppu
(Puristusnopeus: 6,2 mm/s)
Sivuttaissuunnassa liikuteltava kaksitoiminen mäntä pitkällä, 300 mm iskunpituudella
Puristuspaine asetettavissa tarvittavaksi,
kuitenkin enintään 100 t
Katsekorkeudella oleva sisäänrakennettu
painemittari
Runko ja puristuspöytä on valmistettu
kestävästä teräksestä
Puristuspöydän nosto/lasku kaksitoimisella paineilmakäyttöisellä puristussylinterillä ja ketjulla
Vaihdettava puristuskärki
Moottori on 3x400 V ja 50/60 Hz (vaihdettavissa 3x230 V)
Vakiovarusteena 2 v-alasinta

385
325
1100

• moottorin kanssa

•

1600 - 1765
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LISÄVARUSTEET JA PURISTIMET
PJW

Vinssi
Puristuspöydän korkeuden nopea ja
helppo säätätäminen

Sopivuus:
PJ16H
PJ20H
PJ25H

PJS

Puristustyökalusarja
Reikäalasin ja 3 tuurnaa
(Ø 12, 20, 30 mm ja sovitin)

Sopivuus:
PJ16H
PJ20H
PJ25H

PS

Puristustyökalusarja
Reikäalasin ja tuurnat
(Ø 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30 mm,
sovitin ja teline)

Sopivuus:
P40H / P40EH1
P60H / P60EH1 / P60EH2
P100H / P100EH2

PS25 / PS40 / PS60 / PS100

Sirpalesuoja
Suojaa käyttäjää mahdollisilta sirpalevaurioilta
Teräsverkko ja särkymätön pleksilasi

Malli
PS25
PS40
PS60
PS100
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Sopivuus:
PJ16H, PJ20H, PJ25H
P40H, P40EH1
P60H, P60EH1, P60EH2
P100H, P100EH2

PYÖRÄNOSTIN LENTOKONEILLE
WTA500

Hydraulinen pyöränostin
lentokoneiden pyörien ja
jarrurumpujen irrotukseen
Joustava ja ergonominen pyöränostin pyörien ja jarrurumpujen
helppoon irrotukseen
Suuri nostokorkeus (710 mm) tekee siitä ihanteellisen esim. pyörien
ja jarrurumpujen nostamiseen
kuljetusvaunusta
Säädettävät nostovarret pyöräkokoihin Ø 270 – 1300 mm
Nostovarsissa on rullalaakerit,
minkä ansiosta pyörät on helppo
vierittää paikalleen
Jalkapolkimella käytettävä pumppu
jättää molemmat kädet vapaaksi
työskentelyä varten
Käsikäyttöinen kuolleen miehen
kytkin varmistaa optimaalisen turvallisuuden kuorman laskun aikana
Kaksi 360º kääntyvää pyörää

Capacity:
Kapasiteetti:
500
0,5 tkg

WTK

Teleskooppipuomi levyjarrujen,
jarrusatuloiden jne. nostamiseen (lisävaruste)
Muodostaa pyöränostimeen asennettuna monikäyttöisen nostotyökalun
Teleskooppipuomi tarjoaa tehokkuutta ja hyvää ergonomiaa nostettaessa levyjarruja, jarrurumpuja,
jarrusatuloita jne.
Teleskooppipuomi kääntyy näppärästi sivuun mahdollistaen pyörien
irrotusoperaatiot
360º kääntyvä koukku

440-685 mm

Kapasiteetti: 250 - 100 kg

1180 mm

Pituus

870 mm

Leveys

990 mm

Rullan/haarukan pituus

415 / 600 mm

Rullien etäisyys

260 - 710 mm

Min. korkeus

95 mm

Nostokorkeus

710 mm

Pyöräkoot

Ø 270 - 1300 mm

Paino

100 kg

415
600

710

Korkeus

1180

0,5 t

989

Kapasiteetti

260-710

WTA500

870
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LENTOKONETUNKIT
65-1AP

Kapasiteetti:
Maks. korkeus

Paineilmahydraulinen
lentokonetunkki
Kompakti ja ohut muotoilu helpottavat käyttöä ja liikuteltavuutta
Teleskooppivarren avulla tunkki voidaan työntää 2170 mm lentokoneen
alle. Helppo ja turvallinen käyttää
Tunkkia voidaan käyttää paineilmalla, typellä lentokoneen pyöristä tai
kannettavasta typpipullosta
Jatkoruuvin (80 mm) avulla iskunpituus
voidaan hyödyntää maksimaalisesti
Nostosylinteri laskeutuu nopeasti
ilman kuormaa
Turvallisuuden varmistavat mm. käsikäyttöinen laskuventtiili, ylikuormitusventtiili ja kuolleen miehen kytkin
Suunniteltu ja valmistettu lentokonestandardien mukaisesti:
EN1915:2001 ja EN12312:2005

65 t
430 mm

MLG - Päälaskuteline

NLG - Nokkalaskuteline

Airbus
A300 / A310
Boeing
B707 / 720
B717
B737-100 / -200 / -300 / -400 / -500
B737-600 thru -900
B757 / -200 / -300
B767-200 / 300
McDonnell Douglas
DC8
DC9

Airbus
A300/A310
A330-300
A340-200 / -300 / -500 / -600
Boeing
B707 / 720
B727
B767-200 / -300 / -400ER
B777-200 / -300 / -300ER
McDonnell Douglas
MD11
DC10
Lockheed
L1011
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Min. korkeus

270 mm

Maks. korkeus

430 mm

Rungon

810 mm

Varren pituus

950 - 1360 mm

Leveys

200 mm

Leveys (pyörien kanssa)

310 mm

Ilmantarve

9 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

Paino

85 kg

430

65 t

270

Kapasiteetti

950-1360

65-1AP

200
310

810

LENTOKONETUNKIT
65-1APH

Kapasiteetti:
Maks. korkeus

Paineilmahydraulinen lentokonetunkki erikoispitkällä iskunpituudella
Kompakti ja ohut muotoilu helpottavat käyttöä ja liikuteltavuutta
Teleskooppivarren avulla tunkki voidaan työntää 2295 mm lentokoneen
alle. Helppo ja turvallinen käyttää
Tunkkia voidaan käyttää paineilmalla, typellä lentokoneen pyöristä tai
kannettavasta typpipullosta
Jatkoruuvin (80 mm) avulla iskunpituus
voidaan hyödyntää maksimaalisesti
Nostosylinteri laskeutuu nopeasti
ilman kuormaa
Turvallisuuden varmistavat mm. käsikäyttöinen laskuventtiili, ylikuormitusventtiili ja kuolleen miehen kytkin
Suunniteltu ja valmistettu lentokonestandardien mukaisesti:
EN1915:2001 ja EN12312:2005

65 t
520 mm

MLG - Päälaskuteline

NLG - Nokkalaskuteline

Airbus
A300 / A310
A319 / A320 / A321 (MLG-single only)
A330-300
A340-200 / -300
Boeing
B717
B727
B737-100 / -200 / -300 / -400 / -500
B737-600 thru -900
B767-400ER
McDonnell Douglas
MD11
DC8
DC9
DC10
Lockheed
L1011

Airbus
A340 / -500 / -600
Boeing
B727
B767-200 / -300 / -400ER
B777-200 / -300 / -300ER
McDonnell Douglas
MD11

Min. korkeus

315 mm

Maks. korkeus

520 mm

Rungon

930 mm

Varren pituus

950 - 1360 mm

Leveys

200 mm

Leveys (pyörien kanssa)

310 mm

Ilmantarve

9 - 12 bar

Ilmankulutus

350 l/min

Paino

94 kg

520

65 t

315

Kapasiteetti

950-1360

65-1APH

200

930

310
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AKSELIPUKIT
AB1,5 / AB3

Standardipukit
Sopii lähes kaikentyyppisille ajoneuvoille: henkilöautoille kuorma-autoille, maatalous- ja urakointikoneille
Monipuolinen korkeudensäätö
(5-6 asentoa)
Vankka rakenne takaa tukevuuden
ja pitkän käyttöiän

VAROITUS:
Tue ajoneuvo aina akselipukeilla
ennen työskentelyä sen alla
Työskentely kuorman alla,
joka on vain nostimen varassa, ei ole
suositeltavaa

Kapasiteetti: 1,5 - 3,0 t

AB5 / AB8

Standardipukit
Sopii lähes kaikentyyppisille
ajoneuvoille: henkilöautoille
henkilöautoille, kuorma-autoille,
maatalous- ja ura kointikoneille
Monipuolinen korkeudensäätö
(5-6 asentoa)
Vankka rakenne takaa tukevuuden
ja pitkän käyttöiän

VAROITUS:
Tue ajoneuvo aina akselipukeilla
ennen työskentelyä sen alla
Työskentely kuorman alla,
joka on vain nostimen varassa, ei ole
suositeltavaa

Kapasiteetti: 5,0 - 8,0 t
AB

1,5-260

Kapasiteetti

1,5 t

AB

1,5-420

AB

3-320

5-365

AB

8-310

AB

8-360

AB

8-580

1,5 t

3,0 t

5,0 t

8,0 t

8,0 t

8,0 t

Min. korkeus (A) 260 mm

420 mm

320 mm

365 mm

310 mm

360 mm

580 mm

Max. korkeus (B) 450 mm

750 mm

430 mm

590 mm

480 mm

590 mm

950 mm

Leveys (C)

270 mm

430 mm

310 mm

370 mm

300 mm

400 mm

600 mm

Asennot

5

5

5

5

4

5

6

Nettopaino

2,2 kg

4,8 kg

3,1 kg

4,8 kg

6,5 kg

8,1 kg

11,4 kg

Kaikki mitat ovat ylimmän satulan reunaan
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AB

B

A

C

AKSELIPUKIT
ABS5 / ABS12

Akselipukit kierrettävällä
männällä
Käyttäjäystävälliset akselipukit Kierrettävä mäntä tarjoaa nopean
ja tarkan korkeudensäädön
Sopii lähes kaikentyyppisille
ajoneuvoille
Malli ABS5-230 sopii erityisesti
ajoneuvoihin, joissa on alhainen
maavara, esim. bussit, trukit ja
perävaunut
Vankka rakenne takaa tukevuuden
ja pitkän käyttöiän

Kapasiteetti: 5,0 - 12,0 t

VAROITUS:
Tue ajoneuvo aina akselipukeilla
ennen työskentelyä sen alla
Työskentely kuorman alla,
joka on vain nostimen varassa, ei ole
suositeltavaa

ABS

ABS

ABS

Kapasiteetti

5,0 t

12,0 t

12,0 t

Min. korkeus (A)

230 mm

320 mm

450 mm

Max. korkeus (B)

320 mm

485 mm

725 mm

5-230

12-320

12-450

Leveys (C)

250 mm

300 mm

420 mm

Asennot

spindle

spindle

spindle

Nettopaino

3,9 kg

10,8 kg

15,2 kg

Kaikki mitat ovat ylimmän satulan reunaan

B

A

C
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AKSELIPUKIT
AB16

Akselipukit raskaaseen nostotyöhön
Sopii poikkeuksellisen suurille
ajoneuvoille, kuten rekoille ja
armeijakulkuneuvoille
Monipuolinen korkeudensäätö
(3-6 asentoa)
Vankka rakenne takaa tukevuuden
ja pitkän käyttöiän

VAROITUS:
Tue ajoneuvo aina akselipukeilla
ennen työskentelyä sen alla,
joka on vain nostimen varassa, ei ole
suositeltavaa

Kapasiteetti: 16,0 t

ABS8

Erittäin korkeat akselipukit
Erityisesti korkealle nostettujen
ajoneuvojen tuentaan
Kierrettävä mäntä tarjoaa nopean
ja tarkan korkeudensäädön
Kestävät pyörät lisäävät liikuteltavuutta
Vankka rakenne takaa tukevuuden
ja pitkän käyttöiän

VAROITUS:
Tue ajoneuvo aina akselipukeilla
ennen työskentelyä sen alla,
joka on vain nostimen varassa, ei ole
suositeltavaa

Kapasiteetti: 8,0 t
AB

AB

AB

ABS

8-950

8-1400

Kapasiteetti

16,0 t

16,0 t

16,0 t

8,0 t

8,0 t

Min. korkeus (A)

290 mm

440 mm

675 mm

950 mm

1400 mm

Max. korkeus (B)

455 mm

725 mm

1125 mm

1550 mm

2000 mm

Leveys (C)

310 mm

460 mm

550 mm

650 mm

880 mm

Asennot

3

5

7

trinløs

trinløs

Nettopaino

13,0 kg

20,0 kg

31,0 kg

52,4 kg

68,0 kg

16-290

Kaikki mitat ovat ylimmän satulan reunaan
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16-440

16-675

ABS

B

A

C

PULLONOSTIMET
Malli 1

Hydraulinen pullonostin
jatkoruuvilla
5 mallia nostokapasiteetiltaan
2-10 tonnia
Jatkoruuvi
Mallit, joissa viistetty pohja (katso
taulukko), tarjoavat lisää vakautta ja
turvallisuutta nostimen seuratessa
kallistusta ajoneuvoa nostettaessa
3 osainen galvanoitu pumpun kahva
Helppo säilyttää
Nostinta voidaan käyttää vaaka-asennossa pumpun männän
ollessa nostimen alapuolella
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili

Kapasiteetti: 2 - 10 t

Malli 2

Hydraulinen pullonostin
jatkoruuvilla raskaaseen
nostamiseen
5 mallia nostokapasiteetiltaan 12-30
tonnia
Jatkoruuvi
Mallit, joissa viistetty pohja (katso
taulukko), tarjoavat lisää vakautta ja
turvallisuutta nostimen seuratessa
kallistusta ajoneuvoa nostettaessa
3 osainen galvanoitu pumpun kahva
Helppo säilyttää
Nostinta voidaan käyttää vaaka-asennossa pumpun männän
ollessa nostimen alapuolella
Kantokahva helpottaa nostimen
liikuttelua
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili

Kapasiteetti: 12 - 30 t
Malli

Kap.

Min. korkeus

(A)

Hydr. nosto

(B)

Jatkoruuvi

(C)

A2-170
2,0 t
170 mm
115 mm
90 mm
A3,5-170
3,5 t
170 mm
115 mm
90 mm
A5-212
5,0 t
210 mm
150 mm
100 mm
AX8-220
8,0 t
220 mm
150 mm
110 mm
A10-220
10,0 t
220 mm
150 mm
110 mm
A12-230
12,0 t
230 mm
160 mm
110 mm
AX15-230
15,0 t
230 mm
155 mm
110 mm
AX20-240
20,0 t
240 mm
155 mm
110 mm
AH25-240
25,0 t
240 mm
160 mm
120 mm
A30-240
30,0 t
240 mm
140 mm
100 mm
Viistetty pohja
Kaikkia malleja voidaan käyttää lämpötiloissa alueella -20º ja 70ºC

•

Max. korkeus

Paino

380 mm
380 mm
460 mm
480 mm
480 mm
500 mm
495 mm
505 mm
515 mm
480 mm

3,5 kg
3,8 kg
4,7 kg
7,0 kg
7,0 kg
8,1 kg
9,2 kg
11,8 kg
14,3 kg
15,3 kg

(D)

C
B

•
•
•
•
•
•
•

D
A

• Viistetty pohja
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PULLONOSTIMET
Malli 3

Hydraulinen pullonostin teleskooppimännällä
5 mallia nostokapasiteetiltaan 3-12
tonnia
Osassa malleista jatkoruuvi
Mallissa ATN10-175 on vaakasuora
pumppaustoiminta ja se on siksi
ihanteellinen ajoneuvoille, joissa on
alhainen maavara
Mallit, joissa viistetty pohja (katso
taulukko), tarjoavat lisää vakautta ja
turvallisuutta nostimen seuratessa
kallistusta ajoneuvoa nostettaessa
3 osainen galvanoitu pumpun kahva
Helppo säilyttää
Nostinta voidaan käyttää vaaka-asennossa pumpun männän
ollessa nostimen alapuolella
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili

Kapasiteetti: 3 - 12 t

Malli 4

Hydraulinen pullonostin korkean maavaran ajoneuvoille
2 erikoismallia nostokapasiteetiltaan
4 tai 10 tonnia
Pitkä männän liike on ihanteellinen
korkean maavaran ajonneuvoille
Mallissa ATN10-175 on vaakasuora
pumppaustoiminta ja se on siksi
ihanteellinen ajoneuvoille, joissa on
alhainen maavara
Malli ADX 10-370 viistetyllä pohjalla
(katso taulukko), tarjoavat lisää
vakautta ja turvallisuutta nostimen
seuratessa kallistusta ajoneuvoa
nostettaessa
3 osainen galvanoitu pumpun kahva
Helppo säilyttää
Nostinta voidaan käyttää vaakaasennossa pumpun männän ollessa
nostimen alapuolella
Sisäänrakennettu ylikuormitusventtiili

Kapasiteetti: 4 t & 10 t
Malli

Kap.

Min. korkeus

Hydr. nosto

(B)

(C)

Jatkoruuvi

Max. korkeus

Paino

ATDX 3-185
AT 5-215
ATG 10-200
ATPX 12-230
ATN 10-175
ADX 4-370
ADX 10-370

3,0 t
5,0 t
10,0 t
12,0 t
10,0 t
4,0 t
10,0 t

185 mm
215 mm
200 mm
230 mm
175 mm
370 mm
370 mm

215 mm
305 mm
260 mm
255 mm
210 mm
260 mm
260 mm

70 mm
85 mm
-

400 mm
520 mm
530 mm
570 mm
385 mm
630 mm
630 mm

5,0 kg
7,2 kg
10,2 kg
13,4 kg
8,7 kg
7,3 kg
10,5 kg

•

(A)

Viistetty pohja
Kaikkia malleja voidaan käyttää lämpötiloissa alueella -20º ja 70ºC
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(D)

•
•
•
•

C

•

A

B

D

• Viistetty pohja

MUISTIINPANOJA
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NOSTIMEN TIETOLOMAKE
FL - Raskaan kaluston kevenninnostin
SD - Kevenninnostin
Nostin:

6t
2t

Malli:

1

12 t
2,6 t

F

D
C

T

B

A

B T

F
K
W

W

3

4 Piirustus

H

W

C
A

B

W

=

mm

A

=

mm

B

=

mm

D

=

mm

G

=

mm

H

=

mm

K

=

mm

T

=

mm

Jos kuilussa on valot tai muita
liikettä estäviä osia, täytä C ja F:

G D

F

Vuosi:

Piirustus nro:

D

A

20 t
4t

Kapasiteetti:

2

C

16 t
3,2 t

C min. =

mm

F max. =

mm

T

Kiskoprofiili
K

T

K

T

HUOMAA:
Asiakas vastaa siitä, että annetut mitat ovat oikein ja riittävät.
Huom. EN1493:1998 kevenninnostimen kapasiteetti ei saa olla yli 0,66 x nostimen kapasiteetti.
(2 tonnin kevenninnostin 3 tonnin nostimessa voidaan hyväksytä, mutta ei 2,6 t).
Päivämäärä:
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Mittaaja

Jälleenmyyjä:

AC Hydraulic A/S

Allekirjoitus:

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Puh. +45 8727 6400 • Fax +45 8662 2988
E-mail: salg@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

KUILUNMITTAUSLOMAKE
GD
GDT
GGD
AB

- Kuilunostin
- Teleskooppinen kuilunostin
- Lattialla liikkuva nostin
- Tukisilta

1
E

W

10 t
15 t
15 t
20 t

T

15 t

FL - Raskas kevenninnostin
SD - Kevenninnostin
ABT - Tukisilta

20 t

W

2

T

B

C

C
F

A

A

F
O
P

O
P

W

3

T

4 Oma piirros

E
D

B H

16 t
3,2 t

20 t
4t

Piirros nro.:

W min. =

mm

W max. =

mm

A min. =

mm

B

=

mm

D

=

mm

E

=

mm

H

=

mm

T

=

mm

Jos kuilussa on valot tai muita
liikettä estäviä osia, niin täytä C ja F:
C min. =
mm

C
F

12 t
2,6 t

Mittaa huolellisesti huoltokuilun
useasta eri kohdasta. Liukukiskojen välinen etäisyys (W min ja
Wmax) saa muuttua enintään
12 mm kuilun matkalla.

E

D

6t
2t
20 t

A

F max. =

O
P

mm

GGD150S - Lattialla liikkuva nostint:
O min. =
mm
O max. =

mm

Satulan korkeus

Lisävaruste

P min. =

mm

Nostosatulan haluttu korkeus ilman
nostopalkkia, lukituslaitetta tai
jatkokappaleita:

Huomioi, että erilaiset lisävarusteet
lisäävät minimikorkeutta seuraavasti:
Nostopalkki T4-1 = + 100 mm
Nostopalkki T5-1 = + 95 mm
Nostopalkki T6-1 = + 55 mm
Nostopalkki T4-2 = + 145 mm
Nostopalkki T5-2 = + 140 mm
Nostopalkki T6-2 = + 90 mm
Turvalukitsin S200 = + 65 mm
AS3
= + 100 mm

P max. =

mm

lattiapinnan yläpuolella

mm

lattiapinnan tasolla
lattiapinnan alapuolella

mm

Sylinterin kärki sijoitetaan +/- 50 mm
pyydetyn tason mukaisesti.

Liukukiskojen profiili

Kartio

Suora

PYYDÄMME HUOMIOIMAAN: ostaja vastaa siitä, että annetut mitat ovat oikein ja että huoltokuilu kestää
suunnitellun kuormituksen. Kaikki kiinnitykset tulee mitoittaa nostimen kapasiteetin mukaisesti.
Päivämäärä:

Mittaaja:

Jälleenmyyjä:

AC Hydraulic A/S

Allekirjoitus:

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Puh. +45 8727 6400 • Fax +45 8662 2988
E-mail: salg@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com
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YLEISET TOIMITUSEHDOT
HYDRAULIC A/S:N TOIMITUKSILLE

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

LAAJUUS
Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan siinä laajuudessa kuin ne eivät poikkea kirjallisesta sopimuksesta. Ostajan ostoehtoja ei sovelleta, ellei AC Hydraulic A/S (jatkossa AC) hyväksy niitä kirjallisesti.
Myynti- ja toimitusehdot toimitetaan ostajalle ja niitä sovelletaan kaikkiin tilauksiin ehtojen toimituspäivän jälkeen.
AC:llä on oikeus muuttaa myynti- ja toimitusehtoja välittömin vaikutuksin.
AC:n tuotteet on suunniteltu ja valmistettu ainoastaan kaupalliseen käyttöön eikä niitä saa käyttää ilman AC:n kirjallista suostumusta kohteissa tai integroituina kohteisiin, joita ei käytetä kaupalliseen tarkoitukseen.
Kaikki immateriaalioikeudet, piirustukset, luonnokset, tekniset tiedot jne. kuuluvat AC:lle eikä niitä saa kopioida tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman AC:n hyväksyntää. Tähän liittyen myöskään toimitettuja tuotteita ei
saa tehdä, kopioida tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu, osapuolten väliseen sopimukseen ei liity minkäänlaista immateriaalioikeuksien siirtoa.

2
2.1

TARJOUS JA HYVÄKSYMINEN
AC:n tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päivämäärästä, ellei toisin ole ilmoitettu. Ostajan tilaukset ja pyynnöt eivät sido AC:tä, ennen kuin ostaja on saanut kirjallisen tilausvahvistuksen.

3
3.1
3.2
3.3
3.4

HINTA
Ellei toisin sovita, hinta ilmoitetaan ilman arvolisäveroa ja veroja ja Tanskan valuutassa.
Kaikki hinnat sisältävät pakkauksen, mutta eivät rahtia, arvonlisäveroa, tulleja ja muita yleisiä veroja.
Ilmoitettu hinta voi muuttua huomioiden dokumentoidut muutokset materiaalien hinnoissa, alihankkijoiden hinnoissa, yleisissä veroissa, valuuttakursseissa, palkoissa jne.
Jos tällainen hinnanmuutos tapahtuu, AC:n on ilmoitettava tästä viipymättä ostajalle. Ostaja voi 7 päivän kuluessa hinnankorotuksen ilmoittamisesta peruuttaa sopimuksen ilman, että se katsotaan rikkomukseksi. Jos ostaja
ei peruuta sopimusta 7 päivän aikana, ostajan katsotaan hyväksyneen hinnankorotuksen.
Kohdasta 3.4 huolimatta AC:llä on - ostajan hyväksynnän jälkeen - oikeus säännellä hintaa, jos vaihtokursseissa, yleisissä veroissa, tullimaksuissa jne. tapahtuu dokumentoituja muutoksia, jotka lisäävät AC:n
kustannuksia ilman ostajan oikeutta peruuttaa sopimus.
Jos toimitus muuttuu tai AC:n kustannukset muuten kasvavat ostajan olosuhteiden vuoksi, AC:llä on vastaavasti oikeus säännellä sovittua hintaa vastaavassa laajuudessa.

3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

TOIMITUS
Toimitus tapahtuu noudettuna AC:n toimipaikasta, vrt. Incoterms 2010, ellei toisin nimenomaisesti ole sovittu.
Ostetut tuotteet toimitetaan ostajan kustannuksella ja vastuulla.
Toimituksen katsotaan olevan ajallaan, jos se toimitetaan enintään 30 päivän kuluessa tilausvahvistuksessa ilmoitetusta päivämäärästä.
Jos toimitus viivästyy yli 30 päivää, ostajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei ostettuja tuotteita ole ilmoitettu lähetysvalmiiksi, ennen kuin AC on vastaanottanut kirjallisen tiedon ostajan aikeista purkaa sopimus. Ostaja ei voi
esittää minkäänlaisia vaatimuksia AC:tä kohtaan viivästystapauksissa.
Ostajalla ei ole oikeutta hylätä osatoimitusta.
ESTEET TOIMITUKSELLE
Seuraavat olosuhteet vapauttavat vastuusta, jos ne estävät sopimusvelvoitteiden täyttämisen tai niiden täyttämisestä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia: Työmarkkinariita tai muu olosuhde, joka ei ole osapuolten hallinnassa,
kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai kutsunnat, takavarikko, valuuttarajoitukset, mellakka, levottomuus, kuljetusvälineiden puute, yleinen tavarapula, polttoainerajoitukset ja virheet tai viivästykset alihankkijoiden
toimituksissa.
Jos virheetön tai ajallaan oleva toimitus estyy tilapäisesti yhdestä tai useammasta edellä mainitusta olosuhteesta johtuen, toimitusta on lykättävä ajalla, joka vastaa esteen kestoa lisättynä ajalla, joka on kohtuullinen olosuhteiden
normalisoitumiseksi. Tällaista lykättyyn päivämäärään siirrettyä toimitusta on pidettävä joka suhteessa ajallaan toimitettuna. Jos toimituksen esteen odotetaan kestävän yli 12 viikkoa, sekä AC:llä että ostajalla on oikeus purkaa
sopimus ilman, että se katsotaan rikkomukseksi.
MAKSU/OMAISUUDEN VARAUS
Maksuehtona on käteisellä alennuksetta, ellei toisin ole sovittu.
Mikäli maksu viivästyy, ostosummaan lisätään kuukausikorkona 1,5 % tai osa siitä.
Toimitetut tuotteet ovat AC:n omaisuutta, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan, mukaan lukien korko ja aiheutuneet kulut.
Toimituksia koskevat valitukset eivät oikeuta ostajaa olemaan maksamatta jo tehtyjä toimituksia, ja näin ollen ostajan maksamatta jättämät summat katsotaan rikkomukseksi.
Jos ostajalla on vaatimus, joka voidaan hyvittää ostohinnasta, ostajalla on oikeus tehdä hyvitys vasta AC:n kirjallisen suostumuksen jälkeen.

7
7.1

VIRHEVASTUU
Ostajan on tarkistettava ja tutkittava toimitus heti vastaanotettuaan sen. Viallisista toimituksista on ilmoitettava heti kirjallisesti AC:lle. Ostajalla ei ole myöhemmin oikeutta esittää vaatimuksia vioista, jotka havaittiin tai olisi
pitänyt havaita tällaisessa tutkimuksessa. Tämä on voimassa myös silloin, jos ostaja ei viipymättä valita myöhemmin löydetyistä piilevistä vioista.
7.2 AC:llä on oikeus korjata viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä ja/tai toimitettujen tuotteiden valmistuksesta tai niillä valmistamisesta. Korjaaminen tapahtuu joko toimittamalla uudet tuotteet tai, AC:n valinnan mukaan,
korjaamalla.
7.3 Jos vaihtaminen tai korjaus johtaa kohtuuttomiin kustannuksiin, AC:llä on kuitenkin oikeus myöntää suhteellinen alennus ostosummasta, joka vastaa toimitetun tuotteen arvonalenemista.
7.4 AC:n vastuu virheistä rajoittuu aina joko AC:n omaan valintaan vaihtaa tai korjata tuote tai myöntää ostajalle suhteellinen alennus ostosummasta. Ostajalla ei ole muita korvausvaatimuksia AC:tä vastaan.
7.5 Korjauksen ja vaihdon yhteydessä ostajan on omaan lukuunsa varmistettava, että viallinen tuote on AC:n saatavilla AC:n toimipaikassa. Viallisen tuotteen palautus ja uuden tai korjatun tuotteen lähettäminen
ostajalle tapahtuu ostajan kustannuksella ja vastuulla. Myöskään työvoimakustannukset ja muut välilliset kustannukset eivät sisälly AC:n velvoitteisiin ostajaa kohtaan.
7.6 Vaihdetut komponentit kuuluvat AC:lle.
7.7 AC:n vastuu kattaa ainoastaan viat, jotka on havaittu 24 kuukauden kuluessa AC:n toimituksesta ostajalle. AC:n velvollisuudet raukeavat, jos ostaja ei tee valitusta 8 päivän kuluessa siitä, kun vika havaittiin tai se olisi pitänyt
havaita.
7.8 AC ei ole missään tapauksessa velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja, viivästyssakkoja, päiväsakkoja, liiketappiota, ajanhukkaa, voittojen menetyksiä tai muita välillisiä menetyksiä, eikä AC ole missään vastuussa sellaisten
kohteiden, joihin myyty tuote on mahdollisesti integroitu, irrotukseen ja takaisinasennukseen liittyvistä välillisistä vahingoista tai kustannuksista.
7.9 AC:n vastuu ei missään tapauksessa voi ylittää määrää, joka vastaa viallisen tuotteen laskun mukaista arvoa ilman arvonlisäveroa.
7.10 Ostaja ei saa poistaa toimitettua käsikirjaa tuotteesta. Ostaja ei saa missään olosuhteissa muuttaa tai irrottaa tuotteesta merkintöjä, jotka koskevat nostokykyä, varoituksia ja sarjanumeroa.
7.11 Muutokset tai puuttuminen myytyyn tuotteeseen ilman AC:n kirjallista hyväksyntää vapauttaa AC:n kaikesta vastuusta tuotetta kohtaan.
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

TUOTEVASTUU
AC on vastuussa vahingosta vain siltä osin, joka on seurausta pakottavasta lainsäädännöstä.
AC ei ole vastuussa ostajalle tai kolmannelle osapuolelle kuuluvan kiinteän omaisuuden tai tavaroiden vahingoista tai vahingoista, jotka sattuvat toimitettujen tuotteiden ollessa ostajan hallussa.
AC ei ole vastuussa tuotevahingoista, jotka ostaja tai tuotteet, joihin ostajan tuotteet sisältyvät, aiheuttavat, tai kiinteän omaisuuden tai tavaroiden vahingoista, jotka ostajan tuotteet aiheuttavat AC:n toimituksen seurauksena.
AC ei missään tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista, viivästyssakoista, päiväsakoista, liiketappiosta, ajanhukasta, voittojen menetyksistä tai muista välillisistä menetyksistä.
Siinä määrin kuin AC:n tuotevastuu koskee kolmatta osapuolta, ostaja on velvollinen korvaamaan AC:lle samassa määrin kuin AC:n vastuu rajoittuu edellä mainittuun.
Jos kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tuotevahingosta, AC:lle on ilmoitettava asiasta välittömästi. Ostaja on valmis hyväksymään itseensä kohdistuvat oikeustoimet tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa, jotka koskevat
kolmannen osapuolen AC:tä vastaan tekemää korvausvaatimusta, koska vahingon tai häviön on väitetty johtuneen toimituksesta.

9
9.1

OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS
Jos yksi tai useampi näiden toimitusehtojen kappale julistetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta yhdenkään muun kohdan oikeellisuuteen, laillisuuteen tai toteutettavuuteen
tai heikennä niitä.

10 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
10.1 Osapuolten väliset riidat ratkaistaan Tanskan lain mukaan, lukuun ottamatta Tanskan kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöä. Mahdolliset riidat ratkaistaan Viborgin tuomioistuimessa, joka on ainoa oikea oikeuspaikka.
Viborg, heinäkuu 2013
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