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Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja se toimittaa 
monille eri teollisuudenaloille niiden toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja 
huoltopalveluita. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingin Pörssissä 
(osakkeen tunnus: KCR1V). Yrityksellä on noin 12 000 työntekijää 600 toimipaikassa 
lähes 50 maassa. Näiden resurssien, teknologian ja määrätietoisuuden avulla 
voimme lunastaa asiakaslupauksemme Lifting Businesses™.
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Konecranes on maailman johtava nostolaitekonserni, joka 
palvelee asiakkaita mm. konepaja- ja prosessiteollisuudessa, 
laivanrakennusteollisuudessa ja satamissa. Konecranes toimittaa 
tuottavuutta lisääviä nostoratkaisuja, sekä huoltopalveluita 
kaikkien valmistajien nostolaitteille ja työstökoneille.

ASIAKKAAN TARVE
Hyvinkään Konecranes-tehdashallissa oli kolme tarpeettomaksi 
jäänyttä, 70-luvulla valmistettua nosturia. Yksi näistä vanhoista, 
kuluneista nostureista haluttiin ottaa Konecranes-tuotekehityksen 
testaus- ja koulutuskäyttöön. Sitä ennen nosturi piti saattaa vas-
taamaan tämän päivän turvallisuusmääräyksiä ja suoritustasoa.

MITÄ TEHTIIN
Nosturin kaksi vaunua päätettiin uusia nykyaikaisiksi SMARTON-
vaunuiksi, joista toiseen asennettiin kääntyvä koukku. Lisäksi 
asennettiin yksi CXT-vaunu. Nosturin siltaa levitettiin, jotta leveäm-
pi SMARTON-vaunu saatiin mahtumaan pääkannattajien väliin. 
SMARTON-vaunujen monipuoliset älytoiminnot otettiin käyttöön; 
näitä ovat mm. heilunnan esto, suojatut alueet, noston synkro-
nointi, maaliin ajo ja kuorman mukaan säätyvä nostonopeus.

Nosturin sähkökojeet olivat 70-luvulta. Turvallisuuden ja käytet-
tävyyden vuoksi sähkökaapit ja vaunujen virransyötöt uusittiin 
täysin. Kaikki liikkeet vaihdettiin taajuusmuuttajakäyttöisiksi ja 
moottorit uusittiin. Ohjaamon ikivanha ohjaintuoli korvattiin moder-
nilla, ergonomisella tuolilla, jossa ohjaimet on integroitu käden-
sijoihin. Radio-ohjain vaihdettiin uudempaan malliin kuten myös 
varaohjauspainike. Hyväkuntoinen nosturirata ja silta säilytettiin 
entisellään, sillä niillä on käyttöikää vielä vuosikymmeniä. 

TULOKSET
Modernisaation myötä nosturin turvallisuus, suorituskyky ja 
käytettävyys saatettiin nykypäivän, ehkäpä jopa huomisen, tasolle. 
Nosturi on apuna henkilöstön koulutuksessa; sen avulla voidaan 
kouluttaa mm. kaikki nosturin älytoiminnot. Tuotekehitys käyttää 
nosturia ohjauslogiikan ja ohjelmistokehityksen testaukseen. 

”Teknisesti olemme tyytyväisiä modernisoituun nosturiin”, kertoo 
automaatiokehityksestä vastaava projektipäällikkö Timo Hyytinen 
ja lisää selvästi tyytyväisenä ”olemme voineet tällä nosturilla 
testata uusia tuotekehityskohteita, mutta niistä en voi paljastaa 
enempää vielä tässä vaiheessa.” 
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