NOSTINPALKKI

Nostinpalkki on suunniteltu autojen
turvalliseen nostamiseen. Nostinpalkki yhdessä
hallinostimen kanssa nostaa autoa sekä sivulta
että etu- ja takapäästä niin, että auton alla on
turvallista työskennellä.

740+

Auton sivulta nostettaessa nostovoima
kohdistuu kahteen pisteeseen, estäen auton
helmakotelon vaurioitumisen ja näin myös
(koko) auton sivuprofiilin taipumisen.

Turvallisuutta auton nostamiseen

Technology
from FINLAND

NOSTINPALKKI

~ 80 cm

Basic set 810-2

Accessories
Setti nro. 810-2 sisältää
nro. 810-4 kannatinpalkit,
joiden varaan auto voidaan
turvallisesti jättää. Kuvassa
on käytössä myös pukkien
alla puiset aluslevyt (lankut),
joiden avustuksella auton
etuosa lattiasta on noin 75 cm.

810-2 (2080568)

810-3
810-4

Pienellä maavaralla varustettujen
autojen kanssa asennetaan puiset
korokkeet renkaiden alle

Nostinpalkin perusosa asetetaan siten,
että kumilossit asettuvat auton vahvoille
paikoille, helmakotelon alle, kuten
kuvassa A- ja B -pilarin alle. Alustapukit
varmistavat turvallisuuden.
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Auton alustatyö tapahtuu turvallisesti
sekä nostopalkilla että irrallisilla
alustapukeilla.

NOSTINPALKKI

Silver set 810-5
Auton alustatyö tapahtuu turvallisesti
sekä nostopalkilla että irrallisilla
alustapukeilla.

810-3

810-1
Turvallinen nostokohde

810-4
740+

Silver set
810-5
(2080227)

Nostinpalkin perusosa n:o 810-2 toimii
henkilöautoissa yhdessä hallitunkin kanssa, jonka
alin korkeus on alle 9 cm. Säädettävät nostinpäät n:o
810-1 tarvitaan hyötyajoneuvoihin ja autoihin, joiden
nosto on sallittu vain tietyistä nostokohdista.

Uudella nostopalkkitekniikalla voidaan pituussäädettävien
nostinpäiden avulla nostaa myös hyötyajoneuvoja. Turvallisen
noston helmakotelosta mahdollistaa nostinpäihin ja palkin keskelle
asennetut lukuisat kumilossit, joissa on koneistetut urat.
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NOSTINPALKKI

60 cm

Gold set 810-7

504B-

810-5

810-1

740+
810-3

810-4

504B-

Kun auto on nostettu auton
runkorakenteesta, voidaan auton
helmapelti uusia/korjata.

Gold setti sisältää ajorampit, jotka kasvattavat
nostokorkeutta, jonka ansiosta esim. auton etu- ja
takaosan korjaustehtävät suurelta osin voidaan
suorittaa hyvässä työasenossa.

Tekniset tiedot
Auton maksimipaino 3000 kg
Pakkaus

Basic-setti

20 kg

155 x 0,35 x 0,20 cm

Silver-setti

50 kg

155 x 0,35 x 0,20 cm

Gold-setti

129 kg

155 x 0,35 x 0,20

810-3 (2085221)

810-4 (2080567)

810-1 (2080569)

504B- (205468)

740+ (852134)

Yrittäjäntie 23, 70150 Kuopio
Puh. 010 322 5711
Sähköposti: autorobot@autorobot.fi
www.autorobot.fi

Manufacturer
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Silver 810-5 (2080227)

Gold 810-7 (180569)

Basic 810-2 (2080568)

Paino

