THE GROUP IN EUROPE

NOSTIMET & NOSTURIT

NOSTOKETJUT & LISÄVARUSTEET

Japanilaisena huipputekniikan valmistajana KITO edustaa
innovointia, täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Yli 85 vuoden
kokemus nostolaitteiden ja nosturien valmistamisessa takaa,
että yrityksen laatu on parasta maailmassa.

Weissenfels on Kito Chain Italia -yhtiön tuotemerkki. Yhtiön
rakenne on standardin EN ISO 9001:2015 mukainen, ja DNV
(Det Norske Veritas) on sertifioinut sen.

Ensiluokkaiset sähköiset ja käsikäyttöiset ketjunostimet

ç 6 – 26 mm Ø, ketjut G80 ja G100

ç S
 ähkötön nikkelillä päällystetty kuormaketju, erittäin alhainen
kuluminen, korroosionkestävä

ç Lämpötila-alue -40° – 400° C

Nostoketjut ja tekniset ketjut

ç Taajuusmuuttaja vakiona EQ- ja ER2-sähköketjunostimeen

ç S
 ertifiointi: Berufsgenossenschaft (“H37”),
EN ISO 9001:2015, DNV

ç “ Sertifioitu turvallisuus (GS)” käsikäyttöisille ketjunostimille
LX, LB, CX ja CB

Nostolenkit ja -koukut

Kaikkiin käyttötarkoituksiin
ç Sarjamallit monille teollisuuden aloille
ç S
 tandardit elintarviketeollisuudelle, tuulivoimalle ja ilmajohdon
rakentamiselle, offshore-alalle ja kaivosteollisuuteen
ç Räätälöidyt erikoisratkaisut
Parhaat laatustandardit
ç Suuri tuotantosyvyys Japanissa

ç G80- ja G100-lisävarusteet ketjuille, joissa 6 – 26 mm Ø
ç Turvallisuustekijä 4:1
ç Nostolenkkien halkaisija 13 – 70 mm
Offshore-komponentit
ç Nostolenkit kuormille 85 tonniin saakka
ç Raksit 1–5 jalkaa
ç Tyyppihyväksyntä: DNV 2.7-1 ja ISO 10855-2

ç KITOn valmistamat ketjut, koukut, ketjuohjaimet jne
ç Sertifioitu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaan

www.kito.net

www.kitochainitalia.com

PIENNOSTURIT & NOSTURIT

SUUNNITELLUT NOSTORATKAISUT

ERIKKILA tarjoaa nosturin nopean ja helpon konfiguroinnin
edistyneellä PROMILE-nosturilaskentaohjelmalla. Jokainen
nosturijärjestelmä suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan tarpeiden
mukaan. Erinomaiset toimitusajat räätälöidyille ratkaisuille.

Van Leusden B.V. on erikoistunut korkealaatuisten suunniteltujen
nostoratkaisuiden, kuten räätälöityjen nostureiden, vaunujen ja taljojen,
valmistamiseen offshore-, meri- ja kemianteollisuuden käyttötarkoituksiin.
Tuotevalikoimaamme kuuluu manuaalisesti, sähköisesti tai pneumaattisesti
käytettäviä nostoratkaisuja, joiden kapasiteetti vaihtelee turvallisesta
hyötykuormasta 0,5 t aina 100 tonniin asti.

Optimoidut teräs- ja alumiiniprofiilit
ç Paras kantokykysuhde
ç Pitkät kiinnitysetäisyydet
ç A
 idosti kustannuksia säästävät elementit: kiinnitysosat,
tukirakenne ja asennusaika
Sisäinen virtakisko
ç Maksimoi nosturin peittoalueen
ç Vakiona isoimmissa alumiini- ja teräsprofiileissa
ç Saatavilla myös kääntöpuominostureihin
Innovatiivinen kartiomainen profiililiitos
ç Ohjaa teräsprofiilit yhteen niin, että kulkupinnasta tulee tasainen
ç Takaa vaunun siirtymisen tasaisesti liitosten yli kaikilla kuormilla

Räätälöidyt nosturit ja nostoratkaisut
ç Äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin ja offshore-ympäristöön
ç Sertifiointilaitosten DNV-GL, BV, Lloyds ja ABS sertifioima
ç K
 orkeat turvallisuus-, kestävyys- ja materiaalien
jäljitettävyysstandardit
Vaunun ja nosturin yhdistelmä
ç Erityismalli kapeisiin tiloihin ja erittäin pienet kaarretut yksikiskot
ç Korroosionkestävä pintakäsittely
ç Soveltuu ATEX-alueille 2 ja 1
Erikoisvaunut
ç A
 inutlaatuinen kolmipulttinen malli, joka takaa vakauden
ja turvallisuuden
ç T eline- ja hammastankokäyttöiset vaunut, jotka voivat toimia
kallistuksen alaisina
ç Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaunu

www.erikkila.com

www.vanleusden.com
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