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LIFT UP
• Lyftanordningar för hela 

fordonsparken – från tåg till 
gräsklipparen

• Höj produktivitet
• Höj ergonomin.

KEEP UP
•  Trippelsäkrad. Alltid säkert uppe, 

vågrätt och synkroniserat
•  Mera arbetsutrymme, tillgång från 

alla håll. Arbetet avbryts inte
•  Fungerar pålitligt och felfritt – 

också i dammig och fuktig miljö.

Elektrohydrauliska 
lyftanordningar skräddarsydda 
för krävande behov – fordon,  

arbetsmaskiner, gruvor, 
industri och rälsfordon



 BRING DOWN
• Spara arbetstid vid varje lyft
• Lägre underhålls- och 

livstidskostnader 
• Lägre elförbrukning, 

anslutningseffekt och bullernivå.

Nordlift erbjuder produktivitet i lyftande anordningssystem för fordon, 
arbetsmaskiner, rälsfordon, gruvdrift, underhåll och industrins krävande 
behov. Vi skräddarsyr styrsystemen, lyftkapacitet, lyftdon och adaptrar 
efter behovet, objektet och lokaler.

VÄRDIG LEDANDE 
FÖRETAGS 

FÖRTROENDE 

Nordlifts kunnande utnyttjas redan av bl.a. VR, 
Valmet Automotive, Wärtsilä, Alstom, ABB, 
Bombardier, Stadler och Talgo. Vi  levererar våra 
lösningar till samtliga kontinenter. Lösningarnas 
lyftkapacitet varierar från hundratals tons tågfordon 
och vindmöllornas 60 ton tunga stators till 850 kg 
småmaskinslyft – allt efter behoven.

Produkternas kvalitet uppfyller EU-standarder och 
vi använder i lyftanordningar enbart europeiska 
kvalitetskomponenter. Planering, produktutveckling 
och produktion sker i Sodankylä, Finska Lappland  
– från året 1978.
 
 



Så här utnyttjar du Nordlifts teknologi

SNABBARE 
ARBETSPRESTATIONER

Med Nordlift Pilot™ -styrningen opereras flerpelarlyft med 
två tryckknappar i samtliga pelare och automatiken tar 
hand om resten.  Tiden sparas, eftersom man slipper flytta 
på sig. Som exempel sker varje rälsfordonets lyft t.o.m. en 
timme snabbare. 

MERA 
ARBETSUTRYMME

Nordlift DH och BH enkelpelarelyftar kan placeras 
invid väggen, som lämnar övriga golvutrymmet fritt. 
Konstruktionen ger montören mera utrymme för 
arbetsobjektet.  Nordlift UC-körbaneslyftar är öppna 
underifrån för genomgång som möjliggör bekvämt 
och ergonomiskt arbete. Från hjul lyftande Nordlift 
HDL möjliggör bearbetning till hela underredet. Den 
kompakta konstruktionen medger bekväm flyttning och 
upplagring av lyftdonet.

NÄSTAN SERVICEFRI, 
LÅNGVARIG LIVSCYKEL

Nordlift HDL -lyftets slitage är extremt litet jämfört 
med mekaniska lyftanordningar, livscykel är lång och 
underhållet förmånligt. En enda servicedag under året 
räcker.

FUNGERAR I DAMMIG 
OCH FUKTIG MILJÖ

Nordlift är det förnuftigaste valet t.ex. till 
gruvförhållandena. Elektrohydrauliska Nordlift HDL -lyft 
med specialutrustningar fungerar också i dammiga och 
fuktiga förhållanden pålitligt, tryggt samt utan extra 
slitage, dyrbara reparationer och arbetsstopp – jämfört 
med mekaniska skruvlyftanordningar.



SÄKER UNDER ALLA 
SITUATIONER

Nordlift Triple Safety System™ är ett trefaldigt, konti-
nuerligt och automatiskt säkerhetssystem. Hydraulisk 
låsventil, mekaniskt lås och nedsänkningsbromsventil, 
vilka är oberoende av hydraulikens funktion, håller lyf-
ten säkert uppe i alla situationer.

Nordlift Level™ -automatiken övervakar ständigt lyftens 
gång och rättar till eventuella skillnader mellan pelarnas 
lyfthastigheter.

Under 70 db ljudnivå – ej bullerutsättningsrisk.

LÅG ELFÖRBRUKNING 
OCH EFFEKTBEHOV 

Nästan 70 % lägre elförbrukning och effektbehov: 
en Nordlift HDL -pelare behöver 1,5 kW, motsvarande 
skruvlyft 4kW med samma lyfthastighet. Märkbart lägre 
anslutningseffekt.



Nordlift levererade till Statens Järnvägar 
(VR) depån i Helsinki en lyftanordning, som 
var skräddarsydd för att lyfta Stadler tåg. 
Stadler montörer, som färdigställde nya tåg 
vid spåret bredvid, fick också bekanta sig med 
lyftanordningen. Följden blev att montörerna 
ville ha Nordlifts lyftanordningar också till 
deras nästföljande arbetsplats i Tallinn.

MONTÖRENS VAL

Nordlift erbjuder marknadens enda körbanelyft 
som blev konstruerad efter bilbesiktarnas 
önskemål. Lyften medgör besiktigarens 
arbete bekvämare och snabbare. Lyften 
är extremt säker i alla situationer. Den 
pelarlösa körbanelyften med parallellogram 
konstruktion ger tillgång till undersidan med 
verktygsvagnar också från sidan – som saxlyft 
inte gör. Lyften är den enda i världen som är 
hållbarhetstestat. Den höll motsvarande 25 års 
påfrestning (50 000 x 2,5 ton) utan service, i 
fullt användbart skick.

DEN ENDA I VÄRLDEN SOM 
HÅLLBARTESTATS MED 25 ÅRS 

LYFTANTAL



ISO 
9001

ISO 
14001

KÖRFORDON
• Besiktning
• Plåtverkstäder
• Allmänservice
• Småmaskiner 

UC 6000 parallellogram 

UC 4000 parallellogram
UC 4000 K parallellogram besiktning 
UC 4000 S hjulriktningslyft
UC 4000 TANDEM dubbellyft
+ Tilläggsutrustning, bl.a. KEV 2600, 
hjälplyft, ljus och ramper

DH 3000 plåtverkstadslyft
DH 2500 plåtverkstadslyft
DHM 2500 flyttbar verkstadslyft 
DHM 850 småmaskinlyft

BH 2000 allmänservicelyft med körramp
BH 2000 S allmänservicelyft med körramp
BH 2000 SP småmaskinlyft

NORDLIFT domkraft och pallbockar

FÖR TUNGA 
FORDON
• Verkstäder
• Entreprenörer
• Transportbolag

HDL 8200 mobile column lift
HDL 6000 mobile column lift
NORDLIFT CUSTOM skräddarsydda 
lösningar  
NORDLIFT domkraft och pallbockar

FÖR INDUSTRIN
• Gruvor
• Produktionslinjer
• Underhåll

HDL 8200 mobile column lift
HDL 15 000 mobile column lift
NORDLIFT CUSTOM skräddarsydda 
lösningar 
NORDLIFT INDUSTRIAL till 
produktionslinjer integrerbara lösningar
NORDLIFT domkraft och pallbockar

RÄLSFORDON
• Metrotåg
• Rälsbussar
• Tåg
• Lok
• Boggier

NORDLIFT TH elektrohydrauliska pelare 
7,5–40 t
NORDLIFT TR skruvpelare 10–20 t
pelaremängd max 32 st

NORDLIFT boggiebehandlingslyft

DOMKRAFT OCH 
PALLBOCKAR

NORDLIFT M domkraft 60–150 t
NORDLIFT JAK domkraft < 80 t
NORDLIFT pallbockar 8,5 t, 50 t och 120 t
Kan skräddarsys upp till 500 ton.
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Kontakta oss. Vi vill reda ut tillsammans 
hur lyften gynnar din ekonomi
 
Seppo Lindroth, exportchef
+ 49 345 8043 715, eller  
+ 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

 


