Light Load Lifting
Personaalsed tõstevahendid

Innovaatilised
Rätsepatööna valmivad
lahendused

Turvalisus eelkõige!

PROYSTEM®
Terasest ja alumiiniumist moodulkraanasüsteem
Täielik
moodulkraanasüsteem
tööstuslikuks kasutuseks.
Kuni 2000 kg raskustele
koormustele.
Lihtne kasutada,
ergonoomiline.
Suurendab tootlikkust.
Lihtne paigaldada ja
kohaldada.
Konkurentsivõimeline.

ERGOLATOR®
Ergonoomiline
tõstevahend
Alati täpselt parajal
tõstekõrgusel – kasutaja ei pea end väsitama
kükitades või sirutades.
Sujuv tõstekiirus
– kiiruse regulaatornupp asub otse
operaatori pöidla all.
Haardevahend ja
käepidemed omavahel
mehaaniliselt ühendatud, mis annab mugava
kontrolli tõstmise üle.
Personaalne tõstevahend – rohkem kasutusmugavust, suurem
tootlikkus.

ERIKKILA®
Rätsepatööna valminud süsteemid
ERIKKILA on antud
valdkonnas aastatepikkuse kogemusega
tõstmistehnoloogiate valmistamisele spetsialiseerunud ettevõte. Parimaks
garantiiks toodete kõrgele
kvaliteedile ning ettevõtte
suutlikkusele pakkuda
spetsiaalseid ja individuaalseid lahendusi ongi
kogemus erinevate nõudlike
rakenduste valdkonnas.



PROSYSTEM®
Konsoolkraanad
Sammaskonsoolkraanad
ja seinakonsoolkraanad
kuni 2000 kg raskuste
koormuste tõstmiseks.
Standardne disain
– lühikesed tarneajad.
Hea kaalu/jäikuse suhe
– minimaalne paine.
Kõrgkvaliteetsed
laagrid
– kerged kasutada ja
ergonoomilised.

®

PROSYSTEM
Little-John konsoolkraanad
madalatesse
ruumidesse
Sammaskonsoolkraanad ja seinakonsoolkraanad kuni 250 kg
raskuste koormuste
tõstmiseks.
Uus konstruktsioon
– maksimaalne tõstekõrgus.
Kõrgkvaliteetsed
laagrid
– kerged kasutada ja
ergonoomilised.
Standardne disain
– lühikesed tarneajad.
Mitmekülgne.
Lihtne.

Paigaldusteenus
Varuosad
Hooldus ja paigaldus
moodustavad suure
osa meie tervikteenusest – olgu siis tegu
meie oma toodete või
meie poolt Soomes,
Rootsis, Venemaal ja
Balti riikides esindatavate
toodetega. Hoolduse ja
paigalduse lisaks hõlmab
meie teenus ka iga-aastaseid kraanade ülevaatusi.

Quick-Lift kiirtõstevahend

ERGOLIFT tõstevahend

Kahlmani tõstevahendid
oma patenteeritud
manööverdamiskäepidemetega
tunnetavad käe liikumist ja
võimendavad tõstejõudu
– raske mootor või viis joogikasti
kerkivad üles sama kergelt nagu
20-grammine kiri!
Quick Lifti tõstejõud on
kuni 700 kg. Hüdro- või
suruõhutoimeline.

Sobilike tõsteseadmetega
varustatud ERGOLIFT on
mitmekülgne ja säästlik abivahend,
ideaalne lahendus paljudele
käsitsemisprobleemidele.
Seadet on lihtne, mugav ja
turvaline kasutada. Maksimaalne
koormus 700 kg. Hüdro- või
suruõhutoimingud.

Pöörlevad tõstevahendid
Pöörlev tõstevahend võimaldab
koormat hoida ja transportida ka
pikema vahemaa tagant juhtides.
Pöörlevad tõstevahendid on,
tänu võimalusele pääseda ligi
objektidesse ja nende alla,
efektiivsed ja kasulikud mitmete
toimingute tegemisel, millega
tavalised tõstevahendid toime
ei tule.

Tõstelauad
Tõstelauad suurendavad
ergonoomilisust, mugavust,
paindlikkust ja tootlikkust.
ERIKKILA tõstelaudade valik
hõlmab
• üksik- ja topelt-käärtõstelaudu
• topelt-käärtõstelaudu pikemate
esemete tõstmiseks
• madalaid tõstelaudu

Elektrilised kett-telferid
Meie elektriliste kett-telferite
tootevalikus leidub sobilik
mudel igaks otstarbeks ja
asukohaks. Elektroonilised ketttelferid sobivad kasutamiseks
tööstuses, põllumajanduses ja
teenindussfääris. Standardne
kandejõud on 125 – 5000 kg.
Saadaval kahe erineva kiiruse ja
sujuva kiirusega mudelina.

Vaakum-tõstevahendid
Vaakumtõstmine on intelligentne
materjalide käsitsemise
moodus. Moodulkonstruktsioon
võimaldab seadmete
maksimaalset kohaldatavust.
Vaakumtõstmise meetodil
saab tõsta peaaegu kõiki kõva
pinnaga materjale.

Vaakum-tõstehaaratsid
Vaakum-tõstehaaratsid
sobivad peaaegu kõikidele
lekkimiskindlatele kaupade
tõstmiseks. Vaakumtõstehaaratsite modulaarne
disain võimaldab neid
rakendada erinevate
spetsiaalsete lahenduste
väljatöötamisel.

Haaratsid
Tõstevahendite haaratsid on
valmistatud rätsepatööna ja need
valitakse vastavalt tõstetavale
materjalile. Pakume mehaanilisi
haaratseid, suruõhuhaaratseid,
alarõhuhaaratseid või nende
kombinatsioone. Tõstevahendite
haaratsid valmistatakse alati täpselt
kliendi vajadusi silmas pidades.



[Finland] Sales and Factory
Erikkilä Nostotekniikkaa Oy

[Sweden] Sales Office
Erikkila AB

[Estonia] Sales and Factory
OÜ Eesti Kraanavabrik

[Russia] Sales Office
OOO Erikkila

Masalantie 225
FI-02430 MASALA

Metallgatan 17B
SE-262 72 ÄNGELHOLM

Tähetorni 21 A
EE-11625 TALLINN

Ul. Vozrogdenia 31 A, Office 204
198188 ST. PETERSBURG

T: +358 9 2219 0530
F: +358 9 297 5021
E: sales@erikkila.com

T: +46 431 452 650
F: +46 431 802 64
E: ab@erikkila.com

T: +372 675 5070
F: +372 675 5071
E: kraana@erikkila.com

T: +7 812 332 2843
F: +7 812 332 2843
E: ooo@erikkila.com

www.erikkila.com

