
Passion for automation Nostopöydät
Huolellisesti suunniteltujen ratkaisujen ja toimintavarmuutensa 
ansiosta nostopöytämme sopivat vaativaan teollisuuskäyttöön. 
Asiakkaitten tarpeisiin räätälöidyt ratkaisut ja tuotteiden omi-
naisuuksien sovittaminen eri vaatimuksiin ovat vahvuutemme 
ja intohimomme. Nostopöytämme soveltuvat sekä tavaran siir-
toihin, logistiikkaratkaisuihin ja tuotantolinjoille että henkilöi-
den ja tavaroiden kuljettamiseen kaiken tyyppisillä työmailla.

Yksisaksinen 
nostopöytä 
Altiuksen yksisaksia nostopöytiä 
voi käyttää joko itsenäisesti tai 
tuotantolinjaan integroituna.

Nostopöytä verti-
kaalisilla saksilla
Altiuksen vertikaalisilla saksilla 
varustettuja nostopöytiä käytetään 
pääasiassa tavarahisseinä sekä 
henkilönostimina. Molemmissa 
tapauksissa ne varustetaan käytän-
nöllisillä varusteilla ja turvalaitteilla.

Nostopöytä 
horisontaalisilla 
saksilla
Altiuksen horisontaalisilla saksilla 
varustetut nostopöydät yhdistetään 
usein automaattisiin tuotantolin-
joihin. Ne voidaan myös varustaa 
toimimaan itsenäisinä, tilavina 
henkilönostimina.

Erikoisnostopöydät

Altiuksen erikoisnostopöydät voi 
mainiosti yhdistää erilaisiin konei-
siin ja työvaiheisiin. Niiden toiminnot 
ja automatisoinnin aste muokataan 
aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuljettimet
Altius tarjoaa kokonaisratkaisuja raskaimpiin ja kevyempiin 
materiaalikuljetuksiin. Kuljettimiamme käytetään itsenäisinä 
tai integroituna joko olemassa oleviin tai täysin uusiin tuotan-
tolinjoihin. Toteutamme myös kokonaisia tuotantolinjoja 
“avaimet käteen”-periaatteella, toivotulla automaatioasteella. 



Henkilönostimet
Altiuksen vakailla henkilönos-
timilla työskentely on ergono-
mista ja tehokasta juuri oikealla 
korkeudella. Henkilönostimem-
me suunnitellaan asiakkaiden 
tarpeiden mukaan – siksi ne ovat 
ainutlaatuisia niin ulkonäöltään 
kuin toiminnoiltaan.

Tavarahissit
Altiuksen tavarahissit siirtävät 
nopeasti ja varmasti suuriakin 
määriä tavaroita kerroksesta toi-
seen. Ne ovat joustava ratkaisu 
sekä ulko- että sisäkäyttöön.

Altius Combi Lift
Altius Combi Lift yhdistää kuormaussillan ja nostopöydän ominaisuu-
det yhdeksi ainutlaatuiseksi tuotteeksi. Tavaroita voidaan käsitellä 
tehokkaasti samalta sillalta niin kuorma- kuin pakettiautosta. Altius 
Combi Liftin ohjauksen ohjelmointia voidaan helposti päivittää ja 
täydentää tarpeen mukaan.

Erikoiskoneet, 
tavarahissit ja 
henkilönostimet
Altiuksen erikoiskoneet räätälöidään täysin asiakkaan tarpei-
siin sopivaksi, mutta kuten kaikki muutkin tuotteemme, ne 
noudattavat aina voimassaolevia standardeja ja ohjeistuksia.
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Altius on latinaa ja tarkoittaa ”Korkeammalle”. Meille kor-
keammalle tarkoittaa kahta asiaa: Monet tuotteistamme on 
tarkoitettu nostamaan esineitä ja ihmisiä. ”Altius” kuvastaa 
myös asennettamme työhömme, tuotteisiimme ja palvelui-
himme.

Uskomme, että asiat voi tehdä aina vähän paremmin ja 
järkevämmin. Teemme jatkuvasti työtä, jotta voimme tar-
jota asiakkaillemme vain parasta. Tyytyväiset asiakkaat ja 
pitkäaikaiset yhteistyökumppanuudet piristävät arkeamme 
ja ovat suurin innoittajamme. Olisi mukava jos sinä olisit 
yksi heistä. Aiomme jatkaa valitsemallamme tiellä ja pyrkiä 
yhä korkeammalle, Altius.

CJ Altius Solutions Oy Ab:n kotipaikka on 
Uusikaarlepyy. Täällä teemme kaiken 
suunnittelusta, kehittämisestä ja valmis-
tamisesta aina valmiin tuotteen lähet-
tämisestä asiakkaalle. Uskomme, että 
pitämällä kaikki langat käsissämme, 
voimme taata pääasiassa teollisuu-
den käyttöön tarkoitettujen tuotteit-
temme korkean laadun ja pitkän 
käyttöiän. Teollisuusautomaatio, 
erikoiskoneet, nostopöydät, 
kuljettimet sekä tavara- ja 
materiaalinkäsittelylaitteet 
ovat vahvuutemme ja intohi-
momme. 

Altius on luotettava yhteistyö-
kumppani, joka nostaa sinut 
uusiin korkeuksiin.

Patrik Forsman
Toimitusjohtaja
CJ Altius Solutions Oy Ab

Altius - KorkeammalleTeollisuusautomaatio
Tehokas tuotanto ilman pullonkauloja tai riskejä sisältäviä 
momentteja lisää kilpailukykyä ja vapauttaa resursseja. 
Altius suunnittelee ja valmistaa asiakkaiden tarpeiden 
mukaisia kokonaisratkaisuja eri tyyppisiin tuotantolinjoihin. 
Lisäksi valmistamme erilaisia itsenäisiä erikoiskoneita. 


