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MATALAN TASON
MOOTTOROITU 
PÄÄSY
Tuoteopas
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John Balsley patentoi 1862 
ensimmäisen tasoaskelmaisen 
tikkaan. Matalan tason pääsyn 
ensimmäinen vallankumous!

Mitä matalan tason 
pääsy on?
 
Turvallisuus kehittynyt paljon sen 
jälkeen, kun John H Balsley patentoi 
ensimmäisen tasoaskelmaisen tikkaan 
vuonna 1862! 

Käsite matala tason tarkoittaa 
pääsyalan täysin uutta 
asiantuntijasektoria. Termi tarkoittaa 
yleensä työskentelyä 4,5-5 m 
korkeudessa sisätiloissa tasaisella, 
vaakasuoralla pinnalla, joka toimii 
joko manuaalisesti tai moottorin 
voimalla. Kysymyksessä voi olla tikas 
tai täysin itseliikkuva moottoroitu 
henkilönostin. 

Tässä oppaassa käsitellään erityisesti 
tämän sektorin moottoroidut 
pääsytuotteet, jotka jaetaan kahteen 

tyyppiin: Työnnettävät (manuaaliset) 
ja itseliikkuvat.
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Miksi käyttää matalan tason moottoroitua  
pääsylaitetta?
Isossa-Britanniassa matala pääsy tarkoitti ennen vuotta 2005 perinteisiä askelmia, 
tikkaita ja siirrettäviä telineitä. Tilanne muuttui vuonna 2005, jolloin HSE:n korkealla 
työskentelyä koskevat uudet määräykset rajoittivat perinteisiä pääsytapoja. 
Markkinat olivat valmiit edulliselle matalan tason moottoroidulle pääsylaitteille ...

PecoLift - ISG:n ykkösvalinta

PecoLift käytössä kohteessa News International Headquarters, London Bridge Place. 
ISG urakoi 50 miljoonan punnan uudistusta.

”... tuottavuuden todettiin olevan havaittavasti suurempi käytettäessä (PecoLift) järjestelmää.

... ISG:ssä suosittelemme ensisijaisesti PecoLiftiä matalan tason pääsyä edellyttäviin kohteisiin.”

Mark Mulholland, ISG plc Senior Project Manager

Vuoden 2005 puoliväli
Ensimmäinen työnnettävä matalan pääsyn  
nostin esiteltiin Kiinasta, työkorkeus 3,65 m asti.

Tammikuu 2007
Power Tower esiteltiin; työkorkeus 5,1 m ja  
suurempi työlava.

Tammikuu 2009
Työnnettävä Nano lanseerattiin. 
Lisää uusia tuotteita Kiinasta. 

Marraskuu 2009
Nano SP lanseerattiin.

Tammikuu 2011
Nano SP Zero ja Nano SP Plus lanseerattiin.

Vuoden 2011 puoliväli
Tuotemallisto lanseerattiin  
Lähi-itään.

Tammikuu 2013 
Pecolift lanseerattiin; täysin uusi konsepti. 
Ensimmäinen ”moottoroimaton moottoroitu henkilönostin”.

Elokuu 2014 
EcoLift lanseerattiin. PecoLiftin konseptiin  
perustuvan EcoLift työkorkeus  
on 4,2 m.

Tammikuu 2015 
ATEX-hyväksytyt (vyöhyke 1 ja 21) PecoLift ja  
EcoLift lanseerattiin.

Kesäkuu 2015 
JLG ostaa Power Towersin

Matalan tason moottoroidun pääsyn kehitys

2011

2009
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2013

2014

2015

2015
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NG Bailey

Miksi valita matalan tason moottoroitu pääsylaite?

K :  Miksi valita matalan tason moottoroitu pääsylaite?
V :  Se on helpompi, yksinkertaisempi, nopeampi, tehokkaampi ja turvallisempi  
  käyttää kuin manuaalit tikkaat, askelmat, pallit tai pienet telinetornit. 

K :  Miksi valita JLG?
V : JLG suunnittelee ja valmistaa erinomaisia, korkeat vaatimukset täyttäviä  
  laadukkaita matalan tason henkilönostimia. 

    JLG osti Power Towersin kesäkuussa 2015. Maailman suurimpana moottoroitujen 
henkilönostinten tuottajan JLG tarjoaa parhaan jälleenmyynti- ja tukiverkoston.  
Yhtiö tunnetaan nykyään maailman suurimman moottoroidun henkilönostimen 
1850SJ - työkorkeus 56m - ja pienimmän, 3,5 m PecoLifitin valmistajana. Kumppanuus 
avaa valtavia tilaisuuksia ja resursseja, ja yhä paremmat mahdollisuudet jatkaa 
johtavien matalan tason tuotteidemme suunnittelua ja kehittämistä.

Power Towerin tuotantolaitos

Tarvitset millaisen matalan tason pääsyn  
hyvänsä ...
JLG:n omistama tytäryhtiö Power Towers suunnittelee ja valmistaa moottoroidut 
matalan tason nostolaitteiden malliston 100 % Isossa-Britanniassa. Jatkuva tuote-
evoluutio ja kehitys varmistavat käyttäjien hyötymisen uusimmasta tekniikasta. 

Vaikuttavaan mallistoon kuuluu nykyään seitsemän konetta: Neljä työnnettävä 
konetta Power Tower, Nano, mullistava PecoLift ja EcoLift, sekä Nano SP -sarjan 
itseliikkuvat koneet.

JLG:n tuotteet ovat yksinkertaisia, turvallisia, helppoja ja tehokkaita käyttää. 
Ne vähentävät huomattavasti työaikaa verrattuna mekaanisiin manuaalisiin 
vaihtoehtoihin ja ovat erinomaisen vastike rahalle. Kaikki JLG:n tuotteet täyttävät 
eurooppalaisen lainsäädännön vaatimukset, mukaan luettuna konedirektiivin.  
Ne ovat CE-merkittyjä ja ne perustuva suunnittelunormiin EN280. Ulkopuolinen on 
hyväksynyt Power Towersin tuotteilla on SGS Internationalin kolmannen osapuolen 
hyväksyntä. 

Luokkansa johtavien lavakokojen ja pienillä ulkomitoilla saavutetaan tehokkuusetuja, 
joten monet johtava brittiläiset, eurooppalaiset ja Lähi-idän rakennus- ja 
konevuokrausyritykset valitsevat JLG-malliston. 

Oppaassa esitellään matalan tason pääsy ja JLG:n tuotemallisto. Jos tarvitset 
lisätietoja, käy osoitteessa jlg.com

Power Towers esittely-yksikköPower Towersin toimipaikka 
Leicesterissä, U.K.
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Tyypillisiä käyttäjiä 

Rakennusala 

n  yksi- ja monikerrosprojektit

n  mekaniikka ja sähkö, lämmitys, tuuletus, 
ilmanvaihto 

n  eristys, panelointi

n  koristelu

n  myymäläasennukset 

n  lukuisat viimeistelytyöt, myös maalaus ja 
siivous

n  PecoLift ja EcoLift voidaan käyttää myös 
vaarallisella alueella 1 ja 21 öljy-, kaasu- ja 
kemikaalilaitoksissa*, ja kummallakin on 
ATEX-hyväksyntä alueille 1 ja 21

Työnnettäviä koneita
Helpompi ja tuottavampi kuin manuaalinen laite: käyttäjä nousee täysin suojatulle 
lavalle ja painiketta tai kääntää kahvaa. Telinetornia ei tarvitse pysyttää ja purkaa tai 
kiivetä alustalle tai askelmille. Säädä lavan korkeus juuri haluamaksesi.

Ominaisuuksia ja etuja

n  Joustavaa työskentelyä oikealla korkeudella

n  Suojaavat kaiteet paikoillaan koko ajan

n  Kevyt: ihanteellinen atk-salien nostetuilla 
lattioilla, esim. Kingspan®

n  Sopii kulkemaan normaaleista oviaukoista ja 
mahtuu henkilöhisseihin

n  Parempi tuottavuus: jopa 4 kertaa 
nopeampi verrattuina perinteisiin 
pääsytapoihin, esim. telinetorneihin

n  Jopa 300 nostoa per lataus; EcoLift 
rajoittamaton

n  Pyöräjarrut toimivat automaattisesti noston 
aikana 

n  CE-merkitty, EN280 ja eurooppalaisen 
konedirektiivin mukainen

n  Kaikkiin moottoroituihin koneisiimme on 
saatavana AGM-akut (Absorbent Glass Mat), 
jotka eivät tarvitse lainkaan huoltoa

Käyttökohteita
Työnnettäviä koneita, esim. JLG ja JLG Nano SP, käytetään kohteissa, joissa on 
päästävä aina 5,1 m korkeuteen. Eriste-, putkisto- ja ilmastointiasentajat suosivat 
JLG:n suurta lavaa. Nano SP on yleensä ensisijainen vaihtoehto, kun kohteessa 
tarvitaan pienet ulkomitat mutta suuri lavapinta. 

PecoLift:n pienimmät työulkomitat soveltuvat erittäin ahtaisiin kohteisiin. Koneessa 
ei käytetä akkuja tai sähkövirtaa, vain patentoitua nostomekanismia. EcoLift:n 
konsepti on sama kuin PecoLift:n, mutta työkorkeus on 4,2 m.

* Lisäpaketti vaaditaan

Kunnossapito ja kunnostus 

n  siivous 

n  maalaus

n  mekaniikka ja sähkö, toimistot, koulut, 
sairaalat ja teollisuuden kunnossapito

n  liikkeiden somistus
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0º kääntöympyrällä 
ylivoimainen hallittavuus.

Ominaisuuksia ja etuja 

n  Nano SP (itseliikkuva) -malleja voidaan 
ajaa (ei tarvitse työntää) myös täysin 
nostettuna

n  Tarjolla erilaisia jatkolavallisia malleja, 
joiden ulottuma ja lavan koko on 
suurempi

n  Erittäin helposti hallittavissa ahtaissa 
tiloissa

n  Yksi lataus riittää noin 20 km ajoon (tai  
8 km ja 300 nostosyklin yhdistelmään)

n  Kevyt, pieni pintapaine: (440-550 kg) 
ihanteellinen atk-salien nostetuilla 
lattioille, esim. Kingspan® tai aroille 
lattioille

n  Parempi tuottavuus: jopa 12 kertaa 
nopeampi verrattuina perinteisiin 
pääsytapoihin, esim. telinetorneihin, 
palleihin tai tikkaisiin

n  Helppo ohjata intuitiivisilla, herkillä 
mikro-ohjainsauvoilla 

n  CE-merkitty, EN280 ja eurooppalaisen 
konedirektiivin mukainen

n  Kaikkiin moottoroituihin koneisiimme 
on saatavana AGM-akut (Absorbent 
Glass Mat), jotka eivät tarvitse lainkaan 
huoltoa

Käyttökohteita
Itsekulkeva voi säästää monta tuntia viikossa siivottaessa, maalattaessa, 
kaapeloitaessa jne. Nano SP -malliston pienet ulkomitat helpottavat liikkumista 
erittäin ahtaissa työtiloissa, ja ulkotukea käyttämällä saadaan suuri työlava (SP ja 
SP Plus). Jatkolava mahdollistaa työskentelyn esteiden yläpuolella. Kevyitä Nano SP 
-malleja voidaan käyttää myös nostetuilla lattioilla (Kingspan®), ja useita koneita 
voidaan käyttää yhdessä monikerroskohteissa, kun lattian kokonaiskuormitus on 
otettava huomioon. 

JLG Nano SP 18. Vapaalla korkeuden säädöllä 
paras työtehokkuus. Jatkolava varmistaa 
maksimiulottuvuuden.

Tyypillisiä käyttäjiä 

Rakennusala 

n  yksi- ja monikerrosprojektit

n  mekaniikka ja sähkö, lämmitys, tuuletus, 
ilmanvaihto 

n  eristys, panelointi 

n  koristelu

n  myymäläasennukset 

n  lukuisat viimeistelytyöt 

Kunnossapito

n  suurten pintojen siivous

n  suurten pintojen maalaus

n  mekaniikka ja sähkö

n  toimistot, koulut, sairaalat ja teollisuuden 
kunnossapito

n  liikkeiden somistus

n  toimistotilojen jalostus

Itseliikkuvat koneet
Matalan tason kevyt itseliikkuvat koneet kuten Nano SP on työnnettäviä versioitakin 
tuottavampia oikeissa käyttökohteissa. Kun käyttäjät on siirryttävä usein työpäivän 
aikana ja liikuttava lava nostettuna, itseliikkuvasta ei tarvitse laskeutua eikä lavalta 
poistua siirron aikana.
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TYÖNNETTÄVÄ
Sisäkäyttö

Käyttökohteita: Eristys. Putket & 
kanavat. Ilmastointi. Mekaniikka 
& sähkö. Myymäläasennukset 
Vähittäiskauppa.

Työkorkeus: 5,1 m

Tekniset tiedot 
MITAT K ÄY TÖSSÄ
Suurin työkorkeus: 5,10 m
Suurin lavan korkeus: 3,10 m
Lavan mitat: 1,52 m x 0,75 m
Jalanjälki työkäytössä: 1,60 m x 0,78 m
Turvallinen työkuorma: 250 kg

MITAT SUL JET TUNA
Pituus: 1,60 m
Leveys: 0,78 m
Korkeus: 1,85 m
Paino: 342 kg

K ÄY T TÖVOIMAVAIHTOEHDOT
Akku:  12 V, automaattinen laturi. 
Verkko:  110 V tai 230 V.
Hallintalaitteet:  Korin ohjaus painikkeilla.
Rakenne:   Luja teräsprofiilirakenne, nivelissä 

ruostumattomat teräsholkit, kestävä 
pulveripinnoite.

Turvallisuus:   CE-merkitty tarvittaessa  Eurooppalaisen 
lainsäädännön vaatimukset, mukaan 
luettuna. Konedirektiivin, perusteena  
suunnittelunormi EN280. Vikaturvallinen 
hydrauliikka, automaattiset lukkiutuvat 
pyörät.

Lisävarusteita:   Kallistushälytys ja automaattinen virran 
katkaisu. Kapea kori, joka mahtuu 
lasketun katon kannatinrakenteeseen. 
Putkenkuljetussarja (enint. 2” putki). 
Työkalualusta. Vaahtovaimenninsarja.

Turvaominaisuuksia

n  Vikaturvallinen hydrauliikkapiiri, jossa nostosylinterin takaiskuventtiili
n   Parannetut Auto-Lok-pyörät lukkiutuvat koria nostettaessa ja pitävät varmasti paikallaan

n   Hätälasku maan pinnalta

n  Nostosta ja laskusta varoittava ääni

Avainominaisuuksia

n  3,1 m lavan korkeus, 5,1 m työkorkeus

n  250 kg turvallinen työkuorma (1 henkilö)

n  Kompakti - Vain 0,78 m leveä, mahtuu helposti  
normaaleista oviaukoista

n  Suuri 1,52 m x 0,75 m kokoinen lava

n  Jalanjälki vain 0,78 x 1,6 m

n   Helppokulkuinen portti

Moottoroitu telinetorni
Power Towerin suuri lava (1520 x 750 mm) tarjoaa 
enemmän työtilaa käyttäjälle ja lisää tilaa työkaluille 
ja varusteille, itse asiassa 50 % enemmän kuin lähin 
kilpailija.
Power Tower vaatii monissa kohteissa 
vähemmän operaatioita saman alan 
käsittelyyn. Vain 780 mm leveänä se  
mahtuu hyvin normaalista oviaukosta. 
Tehokas Power Tower on suurten korokkeiden 
tai pienten telinetorien kustannustehokas, 
turvallinen ja tehokas vaihtoehto.
Tyypillisiä käyttökohteita ja käyttäjiä: 
Käyttäjille, jotka haluavat suuremman 
tilan itselleen, työkaluille ja varusteille. 
Tyypillisesti eristäminen, putki- ja 
kanava-asennukset, ilmastointi, yleinen 
asennusurakointi, myymälöiden 
kalustaminen ja uusinta jne.

P o w e r  To w e r ®
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Ylivoimainen matalan tason  
moottoroitu pääsylaite
Työnnä paikalleen, astu sisään, paina nappia.  
Yksinkertainen. Turvallinen Tehokas.
JLG korostaa turvallisuutta. Mallissa Power Tower Nano 
on muiden JLG-mallien kanssa nostettaessa  
lukkiutuvat Auto-Lok-pyörät vakiona.
Lavan korkeus on 2,5 m ja työkorkeus 4,5 m,  
joten Nano maksimoi lavan koon, mutta minimoi 
jalanjäljen, joten käyttäjällä on enemmän 
työskentelytilaa ahtaissa paikoissa.
Tyypillisiä käyttökohteita ja käyttäjiä: Nano:n  
lavan koko on maksimoitu, mutta jalanjälki on  
pieni, joten se on ihanteellinen vaihtoehto  
ahtaisiin kohteisiin, sähkö- ja mekaniikkajärjestelmien 
asentajille, myymälöiden kalustajille, yksinkertaisiin 
pieniin kohteisiin, uudisrakentamiseen tai 
kunnostamiseen.

Luokkansa suurin lava, pieni 
työjalanjälki.

TYÖNNETTÄVÄ
Sisäkäyttö*

Käyttökohteita: Viimeistely. 
Pienet kohteet. Putket & kanavat. 
Mekaniikka & sähkö. Myymälä-
asennukset. Vähittäiskauppa.

Työkorkeus: 4,5 m

Avainominaisuuksia

n  4,5 m työkorkeus

n  Matala lavan korkeus vain 360 mm

n  Työjalanjälki 1,19 m x 0,75 m

n  Kulkee helposti normaaleista oviaukoista

n  Suuri 1,0 m x 0,73 m lava, enemmän työtilaa käyttäjälle

n  Lujat nostettaessa lukkiutuvat Auto-Lok-pyörät

Tekniset tiedot 
MITAT K ÄY TÖSSÄ
Työkorkeus: 4,50 m
Suurin lavan korkeus: 2,50 m
Suljetun lavan korkeus: 0,36 m
Lavan mitat: 1,00 m x 0,73 m
Työjalanjälki: 1,19 m x 0,75 m
Turvallinen työkuorma:   200 kg (1 henkilö  

plus työkalut)

MITAT SUL JET TUNA
Pituus: 1,195 m
Leveys: 0,75 m
Korkeus: 1,56 m
Paino: 285 kg

K ÄY T TÖVOIMAVAIHTOEHDOT
Virta: 12 V DC akku.
Hallintalaitteet:   Yksinkertaiset kannettavat ohjaimet 

maan pinnalle ja lavalle.
Rakenne:  Luja teräsprofiilirakenne, ja 2-portainen 

masto, jossa Ultra Glide-tekniikka. 
Kestävä pulveripinnoite.

Turvallisuus: Vikaturvallinen hydrauliikka. 
 Auto-Lok-pyörät. 
Lisävarusteita:  Kallistushälytys ja automaattinen 

virran katkaisu. Suojapeite.

Turvaominaisuuksia

n  Hydrauliikkapiirissä nostosylinterin takaiskuventtiili

n   Parannetut Auto-Lok-pyörät lukkiutuvat koria nostettaessa ja pitävät varmasti paikallaan

n   Hätälasku maan pinnalta

n  Nostosta ja laskusta varoittava ääni

P o w e r  To w e r  N a n o
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Itseliikkuva lava, voidaan käyttää 
helposti työnnettävänä. 
SP Zeron mitat ovat 1,2x0,75x1,59 m ja se painaa 456 kg, joten 
se mahtuu normaaleihin hisseihin, sitä voidaan kuljettaa 
useimmilla pienillä pakettiautoilla ja sillä voidaan ajaa aroilla 
lattiapinnoilla. SP Zeroa voidaan käyttää sisällä ja 
ulkona, ja suurin sallittu tuulen nopeus on 
12,5 m/s.
Kori on suuri 1,00 x 0,73 m ja 
sisäännousukorkeus on 360 m, joten SP Zero 
on todella käyttäjäystävällinen. Liikkeitä on 
helppo hallita yksinkertaisella intuitiivisella 
ohjainsauvalla. SP Zeron ajomatka  
on noin 12 km.
Tyypillisiä käyttökohteita ja käyttäjiä: 
Nopeampi ja tehokkaampi kuin työnnettävä 
kaapeliasentajille, maalareille, siivoajille, 
liiketilojen kunnostajille ja muille ahtaissa 
tiloissa työskenteleville urakoitsijoille, jotka 
ovat jatkuvasti liikkeellä

Turvaominaisuuksia

n  Hydrauliikkapiirissä nostosylinterin takaiskuventtiili

n  Integroitu kuoppasuojaus

n  Kallistusanturi, hälytys ja virran katkaisu

n  Automaattinen korin ylikuormakatkaisu

n  Automaattinen nopeuden rajoitus kori nostettuna

n  Hätälasku korista ja maan pinnalta

n  Automaattinen dynaaminen pysäköintijarru

ITSELIIKKUVA
Sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttökohteita: Putkiasennuk-
set. Mekaniikka & sähkö. Siivous. 
Maalaus. Vähittäiskauppa.  
Toimitilajohtaminen.

Työkorkeus: 4,5 m

Avainominaisuuksia

n  >Täysin itseliikkuva kori nostettuna

n  Ultrakompakti, jalanjälki vain 1,2 m x 0,75 m, työkorkeus 4,5 m sisä- 
ja ulkotiloissa

n  Vain 456 kg helppo kuljettaa, voidaan käyttää aroilla lattiapinnoilla

n  Yksinkertainen ohjaus intuitiivisilla ohjainsauvoilla

Tekniset tiedot 
MITAT K ÄY TÖSSÄ
Suurin työkorkeus: 4,50 m
Suurin lavan korkeus: 2,50 m
Suljetun lavan korkeus: 0,36 m
Korin mitat: 1,00 m x 0,73 m
Työjalanjälki: 1,19 m x 0,75 m
Turvallinen työkuorma: 200 kg (1 henkilö plus työkalut)
Suurin manuaalinen voima: 200 N
Suurin kaltevuus ajettaessa: 1,8°
Suurin tuulen nopeus: 12,5 m/s
Suurin paino kuormattuna: 456 kg + 200 kg = 656 kg
Kääntöpisteen enimmäiskuorma:  200 kg (2,00 kN)
Ajonopeus maks.: 4,6 km/h
Ajonopeus hidas: 0,7 km/h

MITAT SUL JET TUNA
Pituus: 1,20 m
Leveys: 0,75 m
Korkeus: 1,59 m
Paino: 456 kg

AKKUL ATURIN T IEDOT
Syöttöjännite: 90-265 V AC
Taajuus: 45-65 Hz
Lähtö: 24 V DC, 7 A

TEHOL ÄHDE/A JO
Normaalin 24 V DC sähkömoottori, 
24 V DC moottori, vaihde

N a n o  S P  Z e r o
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Tehokkain itseliikkuva,  
kevyt matalan tason pääsylaite. 
Nano SP jalanjälki on liikuteltaessa pieni 1,22 m x 0,75 m 
(suljettuna), ja lava on suuri 1,5 m x 0,73 m (lattia jatkettuna).

Tyypillinen käyttö: Pieni jalanjälki, maksimaalinen hallittavuus, 
jatkettavalla lattialla lisää ulottuvuutta 
ja suurempi lava. Mekaniikka- ja 
sähköurakoitsijat, erityisesti 
sähköasennukset, putkiasennus, 
siivous, maalaus, vähittäiskaupat 
ja kunnossapito, kun tarvitaan 
ulottuvuutta.

ITSELIIKKUVA
Sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttökohteita: Putkiasennuk-
set. Mekaniikka & sähkö. Siivous. 
Maalaus. Vähittäiskauppa.  
Toimitilajohtaminen. Kaikki 
kohteet, joissa tarvitaan pieni 
jalanjälki ja suuri ulottuma.

Työkorkeus: 4,5 m

Avainominaisuuksia

n  Täysin itseliikkuva, myös korin täysin nostettuna 

n  Kaikkien toimintojen yksinkertainen ohjaus  
ohjainsauvalla

n  Kääntösäde nolla 

n  4,5 m työkorkeus

n  Painaa vain 500 kg, voidaan käyttää nostetuilla  
lattioilla (Kingspan® hyväksyntä)

n  Voidaan kuljettaa ajoneuvoilla, joissa on 500 kg takalaitanostin

n  Ultrakompakti, jalanjälki vain 750 x 1220 mm

n  Suuri 1500 mm x 730 mm lava (lattia jatkettuna). 

n  500 mm jatkettava kansi ulottuu esteiden yli

n  Automaattinen kuoppasuojaus

Turvaominaisuuksia

n  Vikaturvallinen hydrauliikkapiiri, 
jossa nostosylinterin takaiskuventtiili

n  Automaattinen kuoppasuojaus kori 
nostettuna

n  Kallistusanturi, hälytys ja virran katkaisu

n  Automaattinen korin kuormitusanturi, 
hälytys ja virran katkaisu

n  Automaattinen nopeuden rajoitus kori 
nostettuna

n  Hätälasku korista ja maan pinnalta

n Nostosta ja laskusta varoittava ääni

n Keltainen varoitusmajakka

n Automaattinen dynaaminen pysäköintijarru

Tekniset tiedot 

MITAT K ÄY TÖSSÄ
Suurin lavan korkeus:  2,50 m
Ulottuma jatkokansi häkin reunaan:  0,50 m
Korin mitat:    1,00 m x 0,73 m
Korin mitat jatko-osineen:  1,50 m x 0,73 m
Työjalanjälki:    1,22 m x 0,75 m
Turvallinen työkuorma:  200 kg (1 henkilö plus työkalut)
Suurin manuaalinen voima:  200 N
Suurin kaltevuus ajettaessa:  0°
Suurin tuulen nopeus:  12,5 m/s
Suurin paino kuormattuna:  500 kg + 200 kg = 700 kg
Kääntöpisteen enimmäiskuorma:  210 kg (2,10 kN)
Ajonopeus maks.:  3,0 km/h
Ajonopeus hidas:  1,0 km/h
Ajonopeus kori nostettuna:  0,7 km/h
Suurin pyöräpaino:  2,2 kN
Kallistuskyky:    40 %
Äänitehotaso   Alle 70 dBA 

MITAT SUL JET TUNA  
Pituus: 1,22 m
Leveys:  0,75 m
Korkeus:  1,59 m
Paino:  500 kg

AKKUL ATURIN T IEDOT
Syöttöjännite:  180-265 V AC
Taajuus:    45-65 Hz
Lähtö:    24 V DC, 7/8A

TEHOL ÄHDE/A JO
Normaali 24 V DC sähkömoottori,
24 V DC moottori/vaihde

N a n o  S P
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Yksinkertaisesti monipuolisen matalan 
tason itseliikkuva lava.
SP Plus:n työkorkeus on 4,5 m, jatkokannen pituus on 1,0 m, mutta 
jalanjälki on silti kompakti 1,2x0,75 m. Lisäksi suuri 2,0x0,73 m lava 
työskentelyyn ja 1,5 m ulottuma lava jatkettuna.
SP Plus:aa ohjataan helposti ohjainsauvoilla. Vain 540 kg painavaa 
laitetta voidaan käyttää nostetuilla tai muuten aroilla lattioilla. 
Voidaan kuljettaa pienellä paketti- 
tai kuorma-autolla. SP Plus 
soveltuu ihanteellisesti kohteisiin, 
joissa tarvitaan lisäulottumaa, 
mutta pieni jalanjälki, esim. 
vähittäiskauppa, huoltokohteet 
koneiden yläpuolella ja lukuisat 
muut hankalapääsyiset kohteet. 

ITSELIIKKUVA
Sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttökohteita: Vähittäis-
kauppa. Kunnossapito koneiden 
yläpuolella. Kaikki kohteet, joissa 
tarvitaan ulottumaa 1500 mm 
asti.

Työkorkeus: 4,5 m

Avainominaisuuksia

n  Suuri 2,0 m x 0,73 m lava (lattia jatkettuna)

n  Täysin itseliikkuva kori nostettuna 4,5 työkorkeuteen

n  1,0 m jatkokansi: 1,5 m työulottuma

n  Ultrakompakti, jalanjälki vain 1,2 m x 0,75 m

n  Kaikkien toimintojen yksinkertainen ohjaus ohjainsauvalla

n  Painaa vain 540 kg, voidaan käyttää nostetuilla lattioilla 
(Kingspan® hyväksyntä)

Turvaominaisuuksia

n  Automaattinen kuoppasuojaus

n  Kallistusanturi, hälytys ja virran katkaisu

n  Automaattinen korin kuormitusanturi, hälytys ja virran katkaisu 

n  Automaattinen jatkolattian kuormitusanturi, hälytys ja virran katkaisu

Tekniset tiedot 

MITAT K ÄY TÖSSÄ
Suurin työkorkeus: 4,50 m
Suurin lavan korkeus: 2,50 m
Suljetun lavan korkeus: 0,39 m
Ulottuma, jatko- 
kansi häkin reunaan: 1,00 m 
Työulottuma:  1,50 m
Korin mitat:  1,00 m x 0,73 m
Korin mitat sis. jatkokannen:  2,00 m x 0,72 m
Työjalanjälki:  1,20 m x 0,75 m
Turvallinen työkuorma: 200 kg - päälava, 
   120 kg - jatkolattia
Suurin manuaalinen voima: 200 N
Suurin kaltevuus ajettaessa: 1,8°
Suurin tuulen nopeus: 12,5 m/s
Suurin paino kuormattuna: 540 kg + 200 kg = 740 kg
Kääntöpisteen enimmäiskuorma:  210 kg (2,10 kN)
Ajonopeus maks.: 4,6 km/h
Ajonopeus hidas: 0,7 km/h

MITAT SUL JET TUNA
Pituus: 1,20 m
Leveys: 0,75 m
Korkeus: 1,59 m
Paino: 540 kg

AKKUL ATURI
Syöttöjännite:  90-265 V AC
Taajuus:  45-65 Hz
Lähtö:  24 V DC, 8 A

TEHOL ÄHDE/A JO
Normaali 24 V DC sähkömoottori.  
24 V DC moottori/vaihde

N a n o  S P  P l u s
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Tervetuloa uuteen 
matalan tason pääsyn konseptiin
’Non-Powered, Powered Access©’

EI AKKUA
EI SÄHKÖVIRTAA

ÖLJYTÖN
NOPEA. HELPPO.

turvallinen
& PALKITTU!
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Moottoroimaton moottoroitu henkilönostin...
...matalan tason pääsyn merkittävä edistysaskel.

HELPPO..

Se on helppo, nopea ja tehokas käyttää, se on intuitiivinen. Astu sisään ja veivaa! 
Etkä tarvitse ladattavia akkuja tai verkkovirtaa.

Astu koneeseen...

Veivaa...

Enää ei tarvitse askelmille tai lavoille, 
ei enää liukastelua, kompastelua tai 
tasapainoilua! 

Olet täysin turvassa maasta alkaen. 
Käytännössä ei huoltoa, helppoa!

Automaattinen 
jarrutus 

nostettaessa

Pysähdy milloin vain matkalla 3,5 m  
työkorkeuteen.

ja nouse työkorkeuteen.

NOPEA... TURVALLINEN...

Täyteen 
työkorkeuteen  
11 sekunnissa

PecoLift muuntaa 10 % ihmisvoimaa 100 % tehoksi, joka tarvitaan 
nostamaan täyteen työkorkeuteen vain 11 sekunnissa!

eco-mallisto

VERTALING?
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Moottoroimaton, moottoroitu pääsylaite, ATEX- 
hyväksytty (vyöhyke 1 ja 21) vaarallisille aloille

Työskentele järkevästi - turvallisemmin  
ja kustannustehokkaasti

n  Valittiin parhaaksi matalan tason  
pääsytuotteeksi 2014

n  Valittiin parhaaksi eurooppalainen  
vuokrattavaksi tuotteeksi 2014

n  Korvaa telineet, tikkaat ja pallit

n  Välttää korkealla työskentelyn riskit

n  Apexsertifioitu vyöhykkeille 1 & 21 

n  Suurin tuulen nopeus 12,5 m/s (27.9 mph)

n  Voidaan käyttää 3 asteen kulmassa kovilla,  
tasaisilla pinnoilla

Pääsy öljy- ja kaasulaitteistoon  
ja varusteisiin

n  Venttiilit, laipat, putken kannattimet, 

n  syöksytorvet

n  Valaistus, JB, kohdelämmitys, kaapelit, 
kaapelihyllyt, kaasujen havaitseminen, LOS, 
kaasuhälytykset, mittaus & valvonta

n  Valmistus & kunnossapito, puhallus, 
pinnoitteet, 

n  Eritys & suojukset

n  Passiivinen palosuojelu (PFP)

n  Tarkastus, pommitus, puhdistaminen

n  Asennukset korkealla tai hankalat nostot

n  Varastot ja liikkeet 

n  Työkalukarusellin huolto

Standardi PecoLift ja EcoLift PecoLift
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Me kutsumme sitä ”moottoroimaton, 
moottoroitu pääsy”.
Akkua tai verkkovirtaa ei tarvita, sillä PecoLift nousee  
helposti veivaamalla. Patentoitu 
nostomekanismi kuljettaa tasaisesti 
työkorkeuteen muutamassa sekunnissa, 
PecoLift on todella ekologinen 
ratkaisu, koska siinä ei ole akkuja 
(jotka on ladattava ja huollettava) 
eikä hydrauliikkaöljyä. Sen jalanjälki on 
pieni ja se on yksinkertainen käyttää; 
täysin mekaaninen ratkaisu ei vaadi 
pystyttämistä, taittamista auki tai 
kiipeämistä.

Avainominaisuuksia

n  Intuitiivinen käyttää - nosta kampea pyörittämällä

n  Patentoitu* nostomekanismi, erillistä voimanlähdettä 
ei tarvita

n  Kevyt, helppo hallita

n  Pieni jalanjälki (985 mm x 700 mm)

n  Rajattomasti nostosyklejä, voidaan käyttää 24/7 

n  Lujarakenteiden, monta vuotta luotettavaa toimintaa

n  Minimaaliset käyttökustannukset, käytännössä ei 
huollon tarvetta

Turvaominaisuuksia

n  Automaattinen jarrutus noustaessa  
koriin

n  ’Auto-lok’ jarru nostettaessa koria

n  Nousee vain veivaamalla

n Varmuuslukittu nostomekanismi

Tekniset tiedot 

T YÖMITAT
Suurin työkorkeus: 3,50 m
Suurin lavan korkeus: 1,50 m
Korin mitat: 720 mm (p) x 600 mm (l)
Työjalanjälki: 985 mm x 700 mm
Turvallinen työkuorma: 150 kg (1 henkilö + työkalut)
Suurin manuaalinen voima: 200 N
Suurin kaltevuus ajettaessa: 0 astetta
Suurin tuulen nopeus: Vain sisätiloihin,  
  0 (nolla) m/s
Suurin pyöräpaino: 125 kg 
Äänipainetaso: Alle 70 dBA

MITAT SUL JET TUNA
Pituus: 985 mm
Leveys: 700 mm
Korkeus: 1,55 m
Paino: 180 kg

NOSTOSYKLIT  Rajattomasti

TYÖNNETTÄVÄ - eri erillistä 
voimanlähdettä

Sisäkäyttöön

Käyttökohteita: Putkiasennuk-
set, Mekaniikka & sähkö. Siivous. 
Maalaus. Vähittäiskauppa. 
Toimitilajohtaminen.

Työkorkeus: 3,5 m

PATENTOITU*
VARASTOIVA

VOIMA-
 JÄRJESTELMÄ

P e c o L i f t
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Me kutsumme sitä ”moottoroimaton, 
moottoroitu pääsy”.
Eco-mallistoon kuuluva EcoLift käyttää samaa ekologista ’patentoitua 
varastoivaa voimajärjestelmää’ kuin PecoLift, mutta 4,2 m työkorkeus 
tarkoittaa lähes metrin lisäystä työkorkeuteen. 
EcoLift on todella ekologinen ratkaisu, koska siinä ei ole akkuja  
(jotka on ladattava ja huollettava) eikä hydrauliikkaöljyä. 
Tyypillisiä käyttökohteita ja käyttäjiä: 
Viimeistely. Putkiasennukset, Mekaniikka &  
sähkö. Toimitilajohtaminen. Siivous. Maalaus.  
Vähittäiskauppa. Myyntipiste. Toimitilajohtaminen.

Avainominaisuuksia

n   Intuitiivinen käyttää - nosta kampea pyörittämällä

n  Patentoitu* nostomekanismi, erillistä voimanlähdettä  
ei tarvita

n   Kevyt, helppo hallita

n  Pieni jalanjälki (1,28 m x 700 mm)

n  Rajattomasti nostosyklejä, voidaan käyttää 24/7 

n  Lujarakenteiden, monta vuotta luotettavaa toimintaa

n  Minimaaliset käyttökustannukset, käytännössä ei  
huollon tarvetta

TYÖNNETTÄVÄ - eri erillistä 
voimanlähdettä

Sisäkäyttöön

Käyttökohteita: Viimeistely.
Putkiasennukset, Mekaniikka 
& sähkö. Toimitilajohtaminen. 
Siivous. Maalaus. Myyntipiste. 
Vähittäiskauppa. 

Työkorkeus: 4,2 m
Turvaominaisuuksia

n  ’Auto-lok’ jarru nostettaessa koria

n  Nousee vain veivaamalla

n Varmuuslukittu nostomekanismi

Tekniset tiedot 

T YÖMITAT
Suurin työkorkeus: 4,20 m
Suurin lavan korkeus: 2,20 m
Korin mitat: 850 mm (p) x 644 mm (l)
Työjalanjälki: 1,28 m x 700 mm
Turvallinen työkuorma: 150 kg (1 henkilö + työkalut)
Suurin manuaalinen voima: 200 N
Suurin kaltevuus käytettäessä: 0 astetta
Suurin tuulen nopeus: Vain sisätiloihin, 0 (nolla) m/s
Suurin pyöräpaino: 234 kg 
Äänipainetaso: Alle 70 dBA

MITAT SUL JET TUNA
Pituus: 1,28 m
Leveys: 0,70 m
Korkeus: 1,94 m
Paino: 305 kg

NOSTOSYKLIT  Rajattomasti

PATENTOITU*
VARASTOIVA

VOIMA-
 JÄRJESTELMÄ

E c o L i f t
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Kenen pitäisi 
osallistua?
Ohjelma on tarkoitettu työnnettävien 
henkilönostinten (PAV) käyttäjille, 
PAL-kortin uusijoille ja työnnettävien 
henkilönostinten käyttöä opetteleville. 

Tarkoitus
Käyttäjät oppivat valmistetaan ja 
käyttämään turvallisesti erilaisia 
työnnettäviä henkilönostimia ja saavat 
IPAF MEWP -käyttäjän todistuksen.

Tiedot
Kurssin lopussa käyttäjät myös:

n  Tuntevat relevantit terveys- ja 
turvallisuusmääräykset

n  Tietävät henkilösuojainten (PPE) käytön 
tarpeellisuuden

n  Osaavat hakea tietoa koneen 
käyttöoppaasta

Koulutusmenetelmät
n  Opetus luokissa, demonstraatiot, 

käytäntö ja kokeilu.

Kenen pitäisi osallistua?
Ohjelma on tarkoitettu suljettuna tai täyteen korkeuteen nostettuna ajettavien 
saksinostolavojen tai puominostinten käyttäjille. Osallistujat oppivat käyttämään 
tyypillisiä itseliikkuvia nostimia

Tarkoitus
Käyttäjät oppivat valmistetaan ja käyttämään turvallisesti erilaisia työnnettäviä 
henkilönostimia ja saavat IPAF MEWP -käyttäjän todistuksen, kategoria 3A.

Tiedot
Kurssin lopussa käyttäjät myös:

n  Tuntevat relevwantit terveys- ja turvallisuus- 
määräykset

n  Tietävät henkilösuojainten (PPE)  
käytön tarpeellisuuden

n  Osaavat hakea tietoa koneen  
käyttöoppaasta

Koulutusmenetelmät
n  Opetus luokissa,  

demonstraatiot,  
käytäntö ja kokeilu.

Lisätietoja: www.IPAF.org

Työnnettävien henkilönostinten 
(PAV) kurssi

Liikkuvat (työnnettävät) nostolaitteet,  
Kategoria 3A kurssi
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Tämä tuote-esite on tarkoitettu vain oppaaksi. Kaikkia mittoja, painoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ennalta 
ilmoittamatta. Oppaan sisältö ei ole juridisesti sitova eikä ole osa sopimusta.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Alankomaat
Tel: +31 (0)23 565 5665 
Fax: +31 (0)23 557 3750

www.jlg.com

Oshkosh Corporation -yhtiö


