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NOSTON JA SIIRRON TUOTTEET
Arvostetut laatumerkit ja asiantunteva palvelu.

NOSTURIT JA KOMPONENTIT
DEMAG KBK
SILTANOSTURIT

DEMAG KBK
KÄÄNTÖNOSTURIT

DEMAG ALGOL TECHNICS
SILTANOSTURIT

KBK-nosturijärjestelmällä voidaan toteuttaa sekä yksikiskoratoja että siltanostureita. Ne palvelevat suurta pinta-alaa ja
jättävät lattiatilan vapaaksi.

Kääntönosturit kiinnitetään joko rakennuksen pilariin tai ne seisovat oman pylvään varassa. Ne palvelevat tyypillisesti
yhtä tai kahta työpistettä.

Suunnittelemme, valmistamme ja
toimitamme avaimet käteen-palveluna
yksilöllisiä nostureita kaikkiin teollisuuden tarpeisiin.

DEMAG DR-KÖYSINOSTIN

DEMAG DC
KETJUSÄHKÖNOSTIMET

DEMAG DRS
PYÖRÄPESÄJÄRJESTELMÄ

Nosturikäyttöön optimoitu Demag
DR-köysinostin vastaa kaikkiin nostimia
koskeviin vaatimuksiin. Tilaa säästävä rakenne, pitkä käyttöikä, suuremmat nostonopeudet ja hyvä hinta/teho -suhde.

Laaja valikoima, pitkä käyttöikä, vähäinen huoltotarve, suurin nostokyky 5000
kg. Ohjausjännite on 24 V ja ohjauspainikkeen korkeus säädettävissä. DC-nostimissa on kaksi nostonopeutta. DCS-nostimissa on portaattomasti säädettävä
nostonopeus.

Patentoitu pyöräpesäjärjestelmä on
optimaalinen pyöräpesien ja vaihdemoottorikäyttöjen yhdistelmä. Järjestelmää käytetään kuorman kannatteluun,
ohjaukseen ja liikuttamiseen.

DEMAG DRC-MP

DEMAG VIRTASYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

MARCO
NOSTOPÖYDÄT

Ergonomisella Demagin radio-ohjaimella
käyttäjä voi ohjata nostureita, nostimia,
portteja, koneita ja laitteita. Ohjaimen
ansiosta käyttäjä voi liikkua laajemmalla
alueella kuin perinteistä kaapeliohjausta
käyttäessä.

Saatavilla kaksi vaihtoehtoa: DCL-virtakiskojärjestelmä sekä Demag lattakaapeli
C -kiskojärjestelmä, jossa on kolme eri
kokoa: KBK 0/25/100.

Euroopan suurimpiin kuuluvan valmistajan laajasta valikoimasta löytyy nostopöytiä moneen tarpeeseen. Aina
20 000kg nostoihin saakka.

NOSTOAPUVÄLINEET
TERÄSKÖYDET JA TARVIKKEET

TARRAIMET

NOSTOVYÖT JA PÄÄLLYSTERAKSIT

Korkealaatuiset teräsköydet mm.
Demag, Warrington Seale, WDI-Python
sekä haponkestävät erikoisköydet.
Teräsköysiraksit sekä teräsköysiin
liittyvät työt ja tarvikkeet.

Nostotarrainten kattavasta valikoimasta
löytyy tarraimia useimpiin nostotarpeisiin. Nostotarraimet soveltuvat mm.
teräslevyjen ja erilaisten rakenteiden
nostamiseen ja kääntämiseen kaikissa
suunnissa.

Gunnebon laadukkaat, pehmeät
polyesterituotteet kuten nostovyöt,
silmukkavyöt ja päällysteraksit. Keveät
nostovälineet eivät jätä jälkiä nostettavaan taakkaan. Nostovälineiden lisäksi
valikoimiin kuuluvat myös kuormansidontavyöt.

KETTINKIRAKSIT

NOSTOKETTINGIT JA
KOMPONENTIT

Suositut ja kestävät Gunnebon raksit.
Gunnebon raksit tunnetaan käyttövarmuudesta ja laadukkaasta rakenteesta,
mikä vähentää tarkastuskustannuksia ja
komponenttien vaihtotarvetta.

GrabiQ sarja (10-luokka) on joustavampi
nostokettinkijärjestelmä. GrabiQ tarjoaa
25% suuremman nostokyvyn ja kätevämmän lyhennyskoukkutoiminnon.
Nimelliskoot 6-20 mm, nostokyky 33
tonniin saakka.

OTA YHTEYTTÄ!
Nosturit, nostimet ja komponentit
sales@algoltechnics.fi
09 50991

Nostoapuvälineet
sales.nostoapuvalineet@algol.fi
09 50991

HUOLTOPALVELUT JA TARVIKKEET
HUOLTOPALVELUT JA TARVIKKEET
Algol Technicsin huolto- ja varaosapalvelut ovat tehokas tapa vähentää tuotantokatkoksia
ja pienentää yrityksen kunnossapitokustannuksia.
Hoidamme niin yksittäisten laitteiden huollon, kokonaisvaltaisen tuotanto- ja logistiikkajärjestelmien käynnissäpidon kuin tehtaan elinkaarituoton johtamisenkin. Palveluidemme avulla
asiakkaamme voivat valita liiketoimintansa kannalta parhaat investoinnit sekä varmistaa niiden
tuottavuuden koko toiminnan elinkaaren ajan.
Huollamme laitetoimittajan erikoisosaamisella mm. nosturit ja nostoapuvälineet, automatisoidut
kuljetin-, varastointi- ja keräilyjärjestelmät sekä informaatiojärjestelmät. Toimimme maanlaajuisesti tukenamme tiheä huoltopisteiden verkosto.

TARKASTAMME JA NEUVOMME
Teemme nostolaitteiden ja nostoapuväliden lakisääteiset tarkastukset. Säännöllisesti huolletut
laitteet ja tarvikkeet pysyvät toimintavarmoina ja ylläpitokustannuksiltaan helposti hallittavissa.
Asiantuntijamme tekevät myös kuntokartoituksia ja elinkaarianalyyseja sekä tarjoavat käyttöja turvallisuuskoulutusta.

VARAOSAPALVELU
Laaja valikoima Demag-nostureiden ja Dematic-kuljettimien alkuperäisvaraosia on heti saatavissa varastostamme. Varaosapalvelumme kautta on nopeaa ja vaivatonta hankkia myös muiden
tuotemerkkien varaosia. Lähetämme varaosat asiakkaalle heti tilauspäivänä.
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