
NOSTA  
TUOTTAVUUTTA



LIFT UP
• Nostimet koko kalustolle  

– junasta ruohonleikkuriin
• Nosta tuottavuutta
• Nosta ergonomiaa.

KEEP UP
• Triplavarmistettu. Aina turvallisesti 

ylhäällä, tasossa ja synkronoituna.
• Enemmän työtilaa, pääsy kaikista 

suunnista. Työ ei keskeydy
• Toimii varmasti ja vikaantumatta  

– myös pölyssä ja kosteudessa.

Sähköhydrauliset nostimet 
ajoneuvoille, työkoneille, 

kiskokalustolle, kaivoksille ja 
teollisuuteen



 BRING DOWN
• Säästä työaikaa joka nostossa
• Pienemmät ylläpito- ja 

elinkaarikulut
• Pienempi sähkönkulutus, 

liitäntäteho ja melutaso
• Nopeammat työsuoritukset.

Nordlift tarjoaa tuottavuutta nostavia nostinjärjestelmiä ajoneuvojen, 
työkoneiden, kiskokaluston, kaivosten, kunnossapidon ja teollisuuden 
vaativiin tarpeisiin. Räätälöimme ohjausjärjestelmän, nostotehon, 
nostopäät ja adapterit tarpeiden, kohteen ja tilojen mukaan.

JOHTAVIEN YRITYSTEN 
LUOTTAMUKSEN ARVOINEN

Nordliftin osaamista hyödyntävät jo mm. VR, Valmet 
Automotive, Wärtsilä, Alstom, ABB, Bombardier, 
Stadler ja Talgo. Toimitamme ratkaisujamme kaikkiin 
maanosiin. Ratkaisujen nostokyky vaihtelee satojen 
tonnien junakalustosta ja tuulimyllyjen 60 tonnin 
painoisista staattoreista 850 kg pienkonenostimiin  
– tarpeiden mukaisesti.
 
Tuotteiden täyttää EU-standardit ja nostimissa 
käytetään vain eurooppalaisia laatukomponentteja. 
Suunnittelu, tuotekehitys ja valmistus tapahtuvat 
Sodankylässä, Suomen Lapissa – vuodesta 1978.
 
 



Näin hyödyt Nordliftin teknologiasta

NOPEAMMAT  
TYÖSUORITUKSET

Nordlift Pilot™ -ohjauksella monipilarinostinta hallitaan 
kahdella napilla jokaisesta pilarista ja automatiikka hoitaa 
loput. Aikaa säästyy, koska hallintaa varten ei tarvitse 
siirtyä.  Esimerkiksi jokainen kiskokaluston nosto sujuu 
jopa tunnin nopeammin.

ENEMMÄN TYÖTILAA

Nordlift DH ja BH yksipilarinostimet voidaan sijoittaa 
seinän viereen, mikä jättää muun lattiatilan vapaaksi. 
Rakenne antaa asentajalle enemmän tilaa työkohteeseen. 
Nordlift UC -ajosiltanostimet ovat alta läpikäveltäviä, mikä 
mahdollistaa vaivattoman ja ergonomisen työskentelyn. 
Pyöristä nostava Nordlift HDL jättää koko alustan näkyviin 
ja mahdollistaa sen käsittelyn. Kompakti rakenne tekee 
nostimien siirrosta ja varastoinnista helppoa.

LÄHES HUOLTOVAPAA, 
PITKÄ ELINKAARI 

Sähköhydraulisten Nordlift -nostinten kuluminen on 
mekaanisiin nostimiin verrattuna erittäin vähäistä, elinkaari 
on pitkä ja ylläpito edullista. Yksi huoltopäivä vuodessa 
riittää.

TOIMII PÖLYSSÄ JA  
KOSTEUDESSA 

Nordlift on järkevin valinta vaativiin kaivosolosuhteisiin. 
Sähköhydrauliset Nordlift HDL -nostimet toimivat 
erikoisvarusteltuina myös pölyisissä ja kosteissa 
olosuhteissa varmasti, turvallisesti sekä ilman ylimääräistä 
kulumista, kalliita korjauksia ja työnseisauksia – toisin kuin 
mekaaniset ruuvinostimet.



TURVALLINEN KAIKISSA 
TILANTEISSA

Nordlift Triple Safety System™ on kolminkertainen, jatkuva 
ja  automaattinen turvalukitusjärjestelmä. Hydraulinen 
lukkoventtiili, hydrauliikan toiminnasta riippumaton 
mekaaninen lukitustarrain ja laskujarruventtiili pitävät 
nostimen turvallisesti ylhäällä kaikissa tilanteissa.

Nordlift Level™ -automatiikka valvoo pilarikohtaisesti 
noston etenemistä ja korjaa mahdolliset pilarien väliset 
nostonopeuksien erot.

Alle 70 db äänentaso – ei melualtistusta.

PIENI SÄHKÖNKULUTUS 
JA TEHONTARVE 

Lähes 70 % alhaisempi sähkönkulutus ja tehontarve: yksi 
Nordlift HDL -pilari vie 1,5 kW, vastaava ruuvinostin 4kW.
Tuloksena merkittävästi alhaisempi liitäntäteho.



Nordlift toimitti VR:n varikolle Helsinkiin 
nostimen, joka oli räätälöity Stadlerin junien 
nostoon. Nostimeen pääsivät tutustumaan 
myös viereisellä raiteella uusia junia 
viimeistelemässä olleet Stadlerin asentajat. 
Tutustumisen jälkeen asentajat halusivat 
Nordliftin nostimet myös seuraavalle 
työmaalleen Tallinnaan.

ASENTAJAN VALINTA

Nordlift tarjoaa markkinoiden ainoan 
katsastajien toiveiden mukaan suunnitellun 
ajosiltanostimen. Nostin helpottaa ja nopeuttaa 
katsastajan työtä. Se on erittäin turvallinen 
kaikissa tilanteissa. 

Pilarittoman ajosiltanostimen alle pääsee 
suunnikasrakenteen ansiosta myös sivulta 
työkaluvaunujen kanssa – toisin kuin 
saksinostinten kohdalla. Nostin on ainoana 
maailmassa kestotestattu. Se kestää 
25 käyttövuotta vastaavan rasituksen 
(50 000 x 2,5 t) ilman huoltoa ja täydessä 
käyttökunnossa.

AINOANA MAAILMASSA 
KESTOTESTATTU 25 VUODEN 

NOSTOILLA



ISO 
9001

ISO 
14001

AJONEUVOILLE
• Katsastus
• Peltikorjaamot
• Yleishuolto
• Pienkoneet

UC 6000 parallellogram 

UC 4000 parallellogram
UC 4000 K parallellogram katsastus
UC 4000 S pyöräsuuntausnostin
UC 4000 TANDEM kaksoisnostin
+ Lisävarusteet, mm. KEV 2600, 
kevennysnostin, valot ja rampit

DH 3000 peltikorjaamonostin
DH 2500 peltikorjaamonostin
DHM 2500 liikuteltava korjaamonostin 
DHM 850 pienkonenostin

BH 2000 yleishuoltonostin ajosillalla
BH 2000 S yleishuoltonostin ajosillalla
BH 2000 SP pienkonenostin

NORDLIFT tunkit ja tukipukit

RASKAALLE 
KALUSTOLLE
• Korjaamot
• Urakoitsijat
• Kuljetusliikkeet

HDL 8200 mobile column lift
HDL 6000 mobile column lift
NORDLIFT CUSTOM räätälöidyt ratkaisut 

NORDLIFT tunkit ja tukipukit

TEOLLISUUTEEN
• Kaivokset
• Tuontantolinjat
• Kunnossapito

HDL 8200 mobile column lift
HDL 15 000 mobile column lift
NORDLIFT CUSTOM räätälöidyt ratkaisut
NORDLIFT INDUSTRIAL 
tuotantolinjalle integroitavat ratkaisut

NORDLIFT tunkit ja tukipukit

KISKOKALUSTOLLE
• Metrojunat
• Raitiovaunut
• Junat
• Veturit
• Telit

NORDLIFT TH sähköhydrauliset pilarit 
7,5–40 t
NORDLIFT TR ruuvipilarit 10–20 t
pilarimäärä max 32 kpl

NORDLIFT telinkäsittelynostimet

TUNKIT JA 
TUKIPUKIT

NORDLIFT M tunkit 60–150 t
NORDLIFT JAK tunkit < 80 t
NORDLIFT tukipukit 8,5t , 50 t ja 120 t
Räätälöitävissä jopa 500 tonniin asti



nordlift.fi

NOSTA
TUOTTAVUUTTA

Ota yhteyttä. Selvitetään yhdessä miten 
sinun kannattaa nostaa
 
Seppo Lindroth, vientijohtaja
+ 49 345 8043 715, tai  
+ 49 151 223 29 862
seppo.lindroth@nordlift.fi
 
Nordlift Oy
Seitatie 4
FI-99600 SODANKYLÄ
Finland
+358 16 612 062
matti.ranttila@nordlift.fi
www.nordlift.fi

 


