
REFERENSSI

HTL Works Oy on metallin laserleikkaukseen ja leikkeiden 
jatkojalostukseen erikoistunut pk-yritys Toijalassa. 
HTL Works on tehnyt teollisuuden osavalmistusta ja 
sopimusvalmistusta jo vuodesta 1991 ja omaa myös vahvan 
laserleikkausasiantuntemuksen vuodesta 1996 lähtien. 

Pitkäaikainen kokemus levyrakenteiden suunnittelusta 
ja valmistuksesta mahdollistaa edullisten tuotteiden 
valmistamisen nykyaikaisin menetelmin. Tämä onkin perustana 
yhteistyölle HTL Worksin asiakkaiden tuotteiden suunnittelussa, 
tuotekehityksessä ja valmistamisessa.

HAASTE
HTL Works Oy:n toiminnan kasvaessa, se investoi laajentamalla 
tilojaan n. 800 neliömetrillä. Uuden hallin valmistuessa tarvittiin 
uusi siltanosturi hitsauspuolen tiloihin tarkkuutta vaativaan 
käyttöön. Lisäksi nostokapasiteettia kasvatettiin isompia 
nostoja varten aina 10 tonniin asti. 

RATKAISU
Käyttötarkoitukseen sopivin Konecranes siltanostureista oli  
äskettäin Suomessa lanseerattu uusi CXT NEO -nosturi 
konsepti. Nostokapasiteetin lisäksi nosturi sisälsi myös 
tulevaan ympäristöön ja työskentelyyn sopivia ominaisuuksia 
kuten MiniJoystick-radion, joka mahdollistaa nopean, yhdellä 
kädellä hallittavan ergonomisen työskentelyn. Portaaton 
nostonopeus puolestaan mahdollistaa jopa 50 prosenttia 
nopeamman kuorman nostamisen sekä tarkan ja turvallisen 
kuorman paikoittamisen ja sijoittamisen. Lisäksi se helpottaa 
hallittavuutta pienentämällä nostonopeutta.

Nosturissa on energiaketju, joka lisää käyttöympäristön 
turvallisuutta. Tärkeimmät virta- ja ohjauskaapelit on ohjattu 
kulkemaan nosturin siltaa pitkin ja kaikki pääsähkökaapista 
nostimeen kulkevat kaapelit on sijoitettu komposiittiketjuun. 

TRUCONNECT Etävalvonta ja raportointi -palvelulla on 
mahdollista valvoa nosturin käyttöä ja tehdä todellisiin 
käyttötietoihin perustuvia päätöksiä. Verkkopohjaisen 
käyttöliittymän kautta saadaan reaaliaikaista tietoa laitteiden 
turvallisuudesta, käyttötilastoista ja käyttöiästä. 
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CXT NEO -nosturin ominaisuudet ovat tuoneet sujuvuutta 
työskentelyyn. Erityisesti nosturin portaaton nostonopeus ja 
ergonominen MiniJoystick-radio-ohjain ovat lisänneet nopeutta 
ja tarkkuutta. Myös monipuolinen käyttömahdollisuus kevyistä 
raskaisiin kuormiin saa kiitosta ja samoin uusi moderni nosturin 
harmaa väri, joka sopii hienosti uuteen halliin. 

"Olemme olleet erittäin tyytyväisiä uuteen CXT NEO -nosturiin 
ja MiniJoystick-radion käyttöön ilman häiritseviä johtoja. 
Samoin tuotteen ulkonäössä on mielestämme onnistuttu 
hyvin, kun enää ei ole roikkuvia kaapeleita näkyvissä. Uusi 
värityskin on plussaa, sillä ainakin meidän hallin väritykseen 
se sulautuu lähes huomaamattomasti. Lisäksi etävalvonta 
tuo kunnossapitoon etua, kun huollot voidaan ennakoida 
etukäteen", toimitusjohtaja Seppo Nieminen summaa.


