
Altius auttaa sinua löytämään juuri tarpeisiisi sopivat ratkaisut. Yksilöllisesti, 
asiakkaan tarpeiden mukaan suunnitellut tuotteet esim. nostopöytä joka voi 
tuotantolinjassa korvata useitakin työvaiheita ja parantaa huomattavasti ergo-
nomiaa työpisteissä ja vähentää siten henkilöstön tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sia. Altius nostopöydät ovat erittäin nopeita ja kustannustehokkaita ratkaisuja 
poistamaan hankalatkin nosto ongelmat.
Kuvan nostopöytä on räätälöity suurten taajuusmuuntajien asennukseen. Sen 
lisäksi, että nostopöytä nostaa 1000 kg, se on varustettu myös kallistus (tilt) 
toiminnolla ja voidaan kallistaa jopa 90 asteen kulmaan portaattomasti.
Pöydän kanteen on kiinnitetty myös vapaasti pyörivä rullarata, jota voidaan 
säätää sähköisesti painonapeista optimaalisen leveyden löytämiseksi. 
Sivuttaissäätö on kokonaan synkronoitu portaattomasti säädettäviin asento-
pisteisiin.  Nostopöytää voidaan käyttää tarpeen mukaan asiakkaan tuotanto-
linjassa joko syöttö- tai purkuasemana.

Optimoituja-
/räätälöityjä 
ratkaisuja

Altius hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just dina behov. 
Ett specialdesignat lyftbord kan ersätta flera olika arbetsmoment i en produk-
tionslinje och är därför en mycket fördelaktig investering.
Bildens lyftbord är specialdesignat för montering av stora frekvensomformare. 
Förutom att bordet lyfter 1000 kg, är det utrustat med tiltfunktion och kan 
röras fritt upp till 90°. Lyftbordet är även försett med frigående rullbanor som 
kan justeras i sidled. Justeringen i sidled är helt synkroniserad med fritt pro-
grammerbara fixpunkter. Bordet kan, enligt önskemål, användas antingen som 
start- eller slutstation i kundens produktionslinje.
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Optimala
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Speciallyftbord

Altius Workstation H/V-P947
2500 x 500-1000 mm (LxB), 1000 kg
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Erikoisnostopöydät

Kuvan nostopöytää käytetään isossa kansainvälisessä yrityksessä, suurten ajoneuvojen renkaiden 

valumuottien vaihtotyövaiheen ergonomian helpottamiseksi. Nostopöytä nostaa 4000 kg ja sen 

ohjaus tapahtuu johdon päässä olevasta painonappikotelosta. 

Altius HSL-4000
Ø 1400mm, 4000 kg
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Speciallyftbord

Bildens lyftbord används för montering av gjutformar till stora fordonsdäck. Lyftbordet lyfter

4000 kg och styrs behändigt med handmanöver.

Altius HSL-4000
Ø 1400mm, 4000 kg


