
Varuhissar 
och arbetsplattformar
Altius varuhissar och arbetsplattformar används som person- och
godstranport vid monterings- och underhållsarbeten. Ett exempel är 
Altius 3D-arbetsplattform som har stor räckvidd i flera riktningar 
för smidigt underhåll  av tåg och bussar. (bild på framsidan)

Arbetsplattformar

Med Altius stabila arbetsplattfor-
mar utförs arbetet ergonomiskt
och effektivt på precis rätt höjd.
Våra arbetsplattformar utformas
helt enligt kundens behov och är
därför unika, både till utseende
och funktion.

Varuhissar

Altius varuhissar förflyttar snabbt
och säkert stora mängder gods
mellan olika våningar. Altius
varuhissar är en smidig och 
hållbar lösning för både inomhus-
och utomhusbruk.

Arbetsplattformar Extra Large
Altius arbetsplattformar Extra Large byggs vanligen i moduler 
för att underlätta hantering, transport och installation. 
Exemplaret på bilden ovan används inom varvsindustrin.
Mått: 5 x 5 m, arbetshöjd 6 m.

Higher with Altius Lyftbord
Genomtänkta lösningar och driftsäkerhet gör Altius lyftbord
speciellt lämpade för industribruk. Vår styrka och passion är 
kundspecifika lösningar och specialanpassningar av våra produkter.
Altius lyftbord används vid varuförflyttning, logistiklösningar och
produktionslinjer, men även som person- och godstransport vid olika
typer av monteringsplatser. Alla produkter från Altius är CE-märkta
och följer alltid givna europeiska direktiv och standarder.

Lyftbord - enkel sax
Altius lyftbord med enkel sax an-
vänds både skilt för sig eller som
integrerat i automatiska produkti-
onslinjer.

Lyftbord -
vertikala saxar
Altius lyftbord med vertikala saxar
används som varuhiss eller
arbetsplattform. I båda fallen
utrustas lyftbordet med praktiska
tillbehör och säkerhetsanordningar.

Altius lyftbord med horisontella
saxar kombineras ofta med auto-
matiska produktionslinjer, men kan
också planeras för att fungera som
en fristående arbetsplattform.

Speciallyftbord
Altius speciallyftbord kan med för-
del ersätta flera olika maskiner och
arbetsmoment. Dess funktioner och
grad av automation utgår alltid ifrån
kundens önskemål.

Lyftbord -
horisontella saxar



Industriautomation 
och specialmaskiner
En effektiv produktion utan flaskhalsar eller riskfyllda 
moment ökar konkurrenskraften och frigör resurser. Altius 
utvecklar och tillverkar kundanpassade automationslösningar  
och specialmaskiner.
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Altius är latin, och betyder ”Högre”. För oss innebär det 
högre i dubbel bemärkelse. Många av våra produkter till-
verkas för att lyfta olika föremål, men ”Altius” speglar även 
vår inställning till vårt arbete, våra produkter och tjänster.

Vi tror att man alltid kan göra en sak lite bättre, lite smar-
tare. Vi arbetar ständigt för att kunna erbjuda det allra 
bästa till våra kunder. Det som sätter guldkant på vår var-
dag och som samtidigt är vår största drivkraft, är nöjda och 
återkommande kunder. Vi hoppas få se dig bland dessa! 
Tills dess håller vi kursen och fortsätter sikta lite högre, 
lite Altius!

CJ Altius Solutions Oy Ab finns i Nykarleby, 
Finland. Här sköter vi allt från planering 
och utveckling, konstruktioner och beräk-
ningar, till tillverkning och leverans. Tack 
vare att vi själva håller i alla trådar blir 
resultatet högkvalitativa, långlivade 
maskiner, vilka främst är avsedda för 
industribruk. Till våra specialkunskaper
hör industriautomation, special-
maskiner, lyftbord, transportörer 
samt gods- och materialhanterings-
utrustning.

Altius är en pålitlig samar-
betspartner som tar dig till 
nya höjder!

Patrik Forsman,VD
CJ Altius Solutions Oy Ab

Altius - HögreTransportörer

Altius erbjuder flera olika typer av transportörer. De används 
både enskilt och som integrerade i nya eller befintliga 
produktionslinjer. Genom att kombinera en transportör med ett
lyftbord överbygger man höjdskillnader i produktionslinjen eller 
skapar en steglös, justerbar arbetshöjd.


