
Nopeaan ja 
tarkkaan  
materiaa lin
käsittelyyn

KÄÄNTÖPUOMINOSTURI 
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EDUT

• Laajasta lisäominaisuus-
valikoimasta löytyy ratkai-
su useimpiin teollisuuden 
tarpeisiin 

• Helppo asennus ja 
siirtäminen vähentävät 
seisonta-aikoja

• Helppokäyttöiset puomit 
takaavat nopean, turvallisen 
ja tarkan kuormankäsittelyn 

• Edistyksellinen ergonomia 
parantaa käyttöturvallisuutta 
ja -mukavuutta sekä 
maksimoi tehokkuuden

• Helposti huollettava ja vähän 
kunnossapitoa tarvitseva 
kääntöpuominosturi pitää 
tuotantoprosessisi jatkuvasti 
käynnissä

Mukautuu tuotantosi 
tarpeisiin
Konecranes kääntöpuominosturit soveltuvat lähes kaikenlaisiin työpisteisiin 
pienistä työpajoista aina tehtaiden suuriin kokoonpanolinjoihin, varastoihin ja 
lastausalueisiin. Laajasta lisäominaisuusvalikoimasta löytyy ratkaisu useimpiin 
teollisuuden tarpeisiin, olipa kyseessä yksittäisen laitteen nostaminen tai koko 
prosessin nostokapasiteetin kasvattaminen.

Pylväsnosturin nostokapasiteetti on 2 000 kiloa, ja sen kääntöalue voi olla 
jopa 300 astetta. Puomi voidaan kiinnittää seinään tai lattiaan monella eri 
kiinnitystavalla, ja sen lisäksi saatavilla on laaja valikoima nostimia, kuten 
sähkökäyttöisiä ketjunostimia, pneumaattisia nostolaitteita ja manuaalisia 
nostimia.

Pidempi käyttöikä
Puominosturit ovat tärkeä osa kaikenlaisia teollisuusprosesseja. Monipuolista 
ja kestävää kääntöpuominosturia voidaan käyttää tehtaan monilla eri alueilla, 
mikäli työympäristö muuttuu. Nosturin asentaminen ja siirtäminen on helppoa, 
mikä vähentää seisontaajoista aiheutuvia kuluja. Näiden ominaisuuksien 
ansiosta kääntöpuominosturilla on pitkä ja tuottava käyttöikä. 

JOUSTAVA ANKKUROINTI

valuperusteisesti ankkuripultein tai ole
massa olevaan betonilattiaan pohjalevyl
lä ja kemiallisilla ankkureilla.

ERILAISIA 
PUOMIVAIHTOEHTOJA

asiakkaan tarpeiden mukaan.

HELPPO JA VAKAA 
KÄÄNTÖTOIMINTO

kestävällä laakerilla ja säädettävällä 
kääntövastuksella. Manuaalinen kään
töliike on saatavana kaikkiin puomi
nostureihin. Moottoroitu kääntöliike on 
saatavana Ipuominostureihin.

VIRRANSYÖTTÖ

ulkoiset virtakaapelit voidaan kytkeä 
puomeihin alapuolelta, sivuilta tai 
yläpuolelta.

KAAPELIVIRRANSYÖTTÖ

ja helppokäyttöiset ja luotettavat kaa
pelivaunut.

KUORMANKÄSITTELYÄ 
HELPOTTAVA 

MOOTTORIVAUNU

soveltuu erinomaisesti 
raskaampien ja suurempien 
kuormien käsittelyyn.

TURVALLISEMPAA 
NOSTAMISTA

pylväspuominosturiin 
vakiovarusteena kuuluvalla 
turvakytkimellä.
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TASAINEN AJO

optimoiduilla vaunuilla.

LYHYEMMÄT 
SEISONTA-AJAT

takaa puominosturin ja 
nostimen helppo huollettavuus

m

Kuorma ja ulottuvuus

Kuorma (kg)               Ulottuvuus (m)

2 3 4 5 6 7 8

6,5  9,5  13  16 19,5 22,5 26

2 000
1 600
1 250
1 000

500
250
125

XKSprofiilipuomi

kg

Ipuomi

HELPPO ASENNUS JO 
OLEMASSA OLEVAAN 

RAKENTEESEEN 
Seinäpuominosturi voidaan asentaa 
helposti jo olemassa oleviin seinäpilareihin 
käyttämällä erikokoisiin pilareihin sopivia 
kannattimen kiristinkokoonpanoja.

Manuaalisella ketjunostimella 
varustettu puominosturi

ATB Airbalancer -puominosturi

KÄÄNTÖALUEEN 
RAJOITIN

mahdollistaa kääntöliikkeen 
säätämisen kahden asteen 
välein, ja kiristyskiinnitys 
mahdollistaa asennuksen 
myöhäisemmässä vaiheessa.
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OTA MEIHIN YHTEYTTÄ  
JO TÄNÄÄN

konecranes.fi/otayhteytta

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen 
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, 
telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toi-
mintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturi-
merkeille. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia 
euroa. Konsernilla on noin 16 900 työntekijää 50 maassa. Konecrane-
sin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2021 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. Konecranes ja Lifting Businesses ja  ovat Konecraneskonsernin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa 
tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää tuotetakuuna 
kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön 
vastaavuudesta myyntisopimuksiin.


