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Raskaan kaluston 
liikuteltavat nostinpylväät

män pylväitä. Niinpä sarjan täytyisi 

olla laajennettavissa.

Kuuden ja kahdeksan pylvään 

sarjalla nostaa jo kookkaitakin yh-

distelmiä. Lisäpylväiden saatavuu-

teen ja hintaan kannattaa perehtyä 

ennen pylvässarjan valintaa. Kaikki 

tämän kertaiseen Laitekatsaukseen 

osallistuneet pylvässarjat ovat laa-

jennettavissa vähintään kahdella li-

säpylväällä. Taulukon hinnat ovat 

neljän pylvään sarjoille. 

Nostinpylväät saattavat 
sopia jopa korjaamon 
ainoaksi nostintyypiksi.
■ Harri Miinin

Nostinvalikoima on lähes yhtä laa-

ja sekä kevyelle että raskaalle ka-

lustolle. Liikuteltavat nostinpylväät 

ovat kuitenkin nostintyyppi, johon 

törmää yksinomaan raskaan kalus-

ton korjaamoilla.

Nostinpylväällä nosto tapah-

tuu pääsääntöisesti ajoneuvon ren-

kaasta erityisellä nostohaarukalla, 

joten alusta- ja runkorakenteet jää-

vät vapaaksi. Tämä helpottaa ja no-

peuttaa esimerkiksi kuntokartoituk-

sen tekemistä, koska tarkastettaviin 

kohteisiin on suora pääsy ja nä-

köyhteys.

Erillisillä nostoyksiköillä on 

muitakin etuja. Liikuteltavuutensa 

ansiosta pylväät voidaan säilyttää 

poissa työalueelta ja ottaa käyttöön, 

kun nostovoimaa tarvitaan. Tämä 

tuo selvää tilansäästöä ja työalueel-

la voidaan tehdä monipuolisia 

huoltotöitä. Kun nostimet voidaan 

tuoda huollettavan ajoneuvon luo, 

ei esimerkiksi osin jo purettua ajo-

neuvoa tarvitse lähteä siirtämään 

erilliselle nostopaikalle vaikkapa ly-

hytkestoista nostoa varten.

Akkutekniikka jo 
yleisempi

Pylväsnostimen käytettävyyteen vai-

kuttaa olennaisesti nostohaarukan 

tyyppi. Koska nosto tapahtuu ajo-

neuvon pyöristä, haarukan levey-

den täytyy olla joko säädettävissä tai 

muutettavissa erilaisilla adaptereil-

la rengaskoon mukaan. Nostohaa-

rukka voi olla myös rakenteeltaan 

sellainen, että se sallii laajan ren-

ohjata mistä tahansa siihen liitetys-

tä pylväästä, mutta kaikissa malleis-

sa tämä ei ole mahdollista. Ominai-

suus ei toki ole välttämätöntä, mut-

ta nopeuttaa työskentelyä ja vähen-

tää turhaa liikuskelua asennustöi-

den aikana.

Aina neljän nostopylvään sar-

ja ei ole riittävä. Jos tulee tarve nos-

taa koko vetoauton ja perävaunun 

yhdistelmiä tai esimerkiksi erikoi-

sempia työkoneita, tarvitaan enem-

gaskokoskaalan ilman säätöä. Mi-

tä nopeammin nostohaarukan saa 

rengaskoolle sopivaksi sitä nopeam-

min päästään käsiksi itse työhön.

Useimpiin pylvässarjoihin on 

saatavina lisävarusteena erilaisia 

palkkeja ja muita apuvälineitä, joil-

la ajoneuvo voidaan nostaa myös 

esimerkiksi runkorakenteista.

Nostinpylväät on tarkoitettu 

raskaaseen työhön, joten niille ker-

tyy myös melkoisesti painoa. Raskai-

den pylväiden helppo liikuttelu on 

tärkeää työn sujuvuuden kannalta. 

Tukeva pumppukärrytyyppinen lii-

kuttelumekanismi löytyykin lähes 

jokaisesta markkinoilla olevasta 

nostinpylväästä.

Iso osa markkinoilla olevista 

nostimista on varustettu akuilla. Li-

säksi tiedonsiirto pylväiden välillä 

on siirtynyt langattomaan tekniik-

kaan. Langattomien nostinpylväi-

den käyttöönotto on merkittävästi 

helpompaa ja nopeampaa kuin lan-

gallisten. Usein kaapeleita tarvi-

taankin vain lataukseen, joten työ-

pisteellä risteilevästä johtoviidakos-

ta on päästy eroon. Johdollisten nos-

tinten hyvä puoli on tietysti jatkuva 

toimintavalmius ilman riskiä siitä, 

että virta loppuu kesken kiivaim-

man työskentelyn.

Neljästä kahdeksaan

Raskaita ajoneuvoja nostettaessa on 

erityisen tärkeää, että nosto tapah-

tuu tasaisesti. Nostinpylväät ovat-

kin keskenään synkronoituja, jol-

loin ajoneuvo nousee tasaisesti eikä 

riskiä kaatumisesta ole. Yleensä pyl-

väissä on lisäksi muitakin suojaus-

toimintoja, jotka estävät esimerkik-

si laskemisen, jos ajoneuvo osuu al-

la olevaan esteeseen.

Usein koko pylvässarjaa voi 
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L A I T E K A T S A U S ■ Koonnut: Harri Miinin

 RASKAAN KALUSTON LIIKUTELTAVAT NOSTINPYLVÄÄT

Merkki / malli Paino/ Mitat: Liitäntä- Akku- Langaton Nosto- Nosto- Nosto- Laajen- Noston/ Erityispiirteet Hintaan sisältyvät Lisävarusteet: Takuu: Toimi- Hinta 4:llä Valmistaja/ Maahantuoja/

 pylväs leveys jännite käyttöinen tiedon- kapasi- korkeus aika nettavis- laskun  vakiovarusteet 5 tärkeintä ja hinta osat, tusaika pylväällä maa yhteyshenkilö/

 (kg) syvyys (V)  siirto teetti/ (mm) (s) sa lisä- ohjaus   (euroa, alv 0 %) työt, (viikkoa) (euroa,  puhelinnumero

  korkeus    pylväs   pylväillä     matkat  alv 0 %)  

  (mm)    (kg)        (kk)    
                  
Blitz 620 1280 Lataus: Kyllä Kyllä 7500 1753 75 Kyllä Kaikista Langaton nostinpylväsjärjestelmä, voidaan 4 nostopylvästä, akustot, Poikkipalkki rungosta nostamiseen, 12 2–4 28433,00 BlitzRotary GmbH / Arpré Oy

Hydrolift S3 4-7,5  1107 230       pylväistä. laajentaa 8 pylvään kokonaisuudeksi ilman laturit, säädettävät nosto- kapasiteetti 16,4 t (4218 e). 12   Saksa Petri Hind
  2260         erillisiä lisävarusteita. Vario-haarukka on haarukat ja tarvittavat Suojahuppu roiskevesiä vastaan –    010 271 3001
           säädettävissä 570–1300 mm leveydelle. oheistarvikkeet. (760 e/kpl).     
                  
Finkbeiner 540 1190 Lataus: Kyllä Kyllä 7500 1850 90 Kyllä Kaikista Säädettävät 385 mm pitkät nostohaarukat. 4 nostinpylvästä. Säädettävät – 12 10 23850,00 Walter Finkbeiner  Suomen Työkalu Oy

EHB907V11DC-4  1165 230       pylväistä. Monitoimiohjauspaneeli, pylväissä pysyvä nostohaarukat, esijännityksel-  12   GmBh /  Juhani Sirniö
  2255         muisti, pylväiden järjestystä ei tarvitse tään säädettävä siirtopyörä-  12   Saksa 0500 695860
           ohjelmoida kuin kerran. Käyttäjäavaimeton kahva jokaisessa pylväässä.      
           käynnistys. Ei tarvita PIN-koodeja.       
                  
Hywema 380 1130 400 Ei Ei 7500 1700 200 Kyllä Yhdestä Lialta, pölyltä ja roiskeilta suojattu nosto- 4 nostinpylvästä, yhdessä 2 lisänostinpylvästä (11900 e). 12 5 23500,00 Hywema  Diagno Finland Oy

RG  1220        pylväästä. ruuvi. Itsepidättävä nostoruuvijärjestelmä, pylväässä ohjauskeskus Alustapukki 1410–2070 mm (680 e). –   Hebebühnen / Jyrki Vuorenmaa
  2650        Lisäksi jossa automaattinen mutterijärjestelmän kahden lisänostopylvään Alustapukki 950–1450 mm (630 e). –   Saksa 020 741 1622
          langallinen kulumisenvalvonta. Automaattinen kuorma- liitännällä. Kauko-ohjain Kuumasinkitys (890 e/pylväs).     
          kaukosäädin. valvonta, tarkka nostokorkeuden säätö. 15 metrin kaapelilla.      
           Korkealuokkainen pintakäsittely.        
           Saatavissa versio säädettävillä nosto-       
           haarukoilla sekä haarukka-adaptereita       
           henkilöautoille sekä muita ratkaisuja.       
                  
OMCN 540 1100 400 Ei Ei 8500 1770 90 Kyllä Kaikista Logiikkaohjattu tasaustoiminto, Neljä nostinpylvästä. Säädettävä nostohaarukka 12 5 23800,00 OMCN S.p.A. / Finntest Oy

963  1370        pylväistä. automaattivoitelu.  (580 e/pylväs). Suojaus 12   Italia Matti Viitanen
  2760           ulkokäyttöön 240 e/pylväs). –    010 8394 400 
                  
Ravaglioli  650 1140 Lataus: Kyllä Kyllä 7500 1815 90 Kyllä Kaikista Johdoton, 2,4 GHz radioyhteys pylväiden Neljä nostinpylvästä. Kuuden pylvään sarja (33700 e). 12 6–8 23390,00 Ravaglioli S.p.A. / Continova AB

RAV 307H.4WS  1330 230       pylväistä. välillä. 2 kpl 12 V 100 A/h huoltovapaat Säädettävät nostohaarukat  12   Italia Mikael Österlund
  2454         geeliakut/pylväs. 500–1200 mm pyörille.  –    09 4245 1117
                  
                  
Ravaglioli  670 1100 Lataus: Kyllä Kyllä 8500 1815 113 Kyllä Kaikista Pylväiden välinen yhteys radiolla (2,4 GHz). Neljä nostinpylvästä. Rengas- Palkki rungosta nostamiseen 12 8 31500,00 Ravaglioli S.p.A / Wihuri Oy

RAV 308H.4WS   1140 230       pylväistä. Akut (GEL) 2 kpl 12 V 100 Ah. 20 nostoa koon mukaan säädettävät (2000 e). Lisäpylväspari (14300 e). 12   Italia Tekninen Kauppa

  2454         yhdellä latauksella. Ohjausyksikössä LCD- nostohaarukat VAR300/F. Akselipukki 1330–2030 mm (900 e). –    Jouni Kiviranta
           näyttö. Toimintajännite 24 V.       020 51010
                  
Stertil-Koni 615 1240 Lataus: Kyllä Kyllä 8500 1850 94 Kyllä Kaikista Touch-screen 7” värinäyttö, mekaaninen Touch-screen värinäyttö, Taitettava tuentapukki 8,5 t  12 Heti 24500,00 Stertil-Koni / Tecalemit Oy

ST 1085-FWA   1130 230       pylväistä. lukitus, langaton yhteys pylväiden välillä, 4 nostinpylvästä, kaikissa (328 e). Säädettävä nosto- 12   Hollanti Niko Joenlehto
  2465         säädettävä laskunopeus, automaattinen käyttöyksikkö. 230 V laturi, haarukka (790 e). LED- –    010 656 5225
           ylikuormasuoja, IP65. nostohaarukan leveys valaistus (768 e). Poikittais-     
            350 mm, ID-avain, palkki pylväiden väliin erikois-     
            latauskaapeli 12 m. ajoneuvojen nostoon (2200 e).     
                  
Twin Busch 650 1120 400 Ei Ei 5500 1550 155 Kyllä Yhdestä Laadukas ja massiivinen, 4 nostinpylvästä, ohjekirja. Adapteri kevyille kuorma-autoille ja 12 10 14555,80 Twin Busch GmbH / Oy Kaha Ab

TW550-4  1120        pylväästä. helppo siirreltävyys.  pakettiautoille (173,50 e).  12   Saksa Joonas Lahti
  2575           Akselipukki, kantavuus 7,5 t –    040 757 4067
             (586,29 e).     
                  
Werther 350 1040 400 Ei Ei 7500 1750 220 Kyllä Yhdestä Vahva ja varmatoiminen nostopilarisarja. 4 nostinpylvästä, elektronisesti Kavennuspalasarja 12 8 16900,00 Werther  Finnkone Oy

LTW 75  1195        pylväästä.  synkronoitu tasonvalvonta. 700–800 mm (650 e). 12   International S.p.A. / A-P Korhonen
  2359          24 V turvakäyttöiset hallinta- Akselituki 130–205 mm / 7,5 t –   Italia 050 330 1079
            laitteet. Hätäkatkaisin (490 e).      
            jokaisessa tolpassa.      
                  


