Turvallisuus ja Vapaus
Henkilökorit
HMF Nostureihin

Vapaus työskennellä korkealla
Henkilönostokori-MEWP (Mobile Elevating Work Platform) on oikea työkalu korkealla työskentelyyn.

Lukuisat edut:
Nopeus
Voit kuljettaa henkilönostokorin nopeasti vaadittavaan työhön,
ja se voidaan kiinnittää hyvin nopeasti. Usein ei ole
mahdollista pystyttää telineitä tai käyttää tikkaita korkeissa
työtehtävissä, ja näissä tapauksissa HMF MEWP -nosturi on
välttämätön.

Turvallisuus
Henkilöstönostokori on turvallinen. HMF: n korit ovat
kansainvälisten työturvallisuusstandardien mukaisia, ja
käyttäjä seisoo korissa turvallisesti ja hyvin suojattuna ja voi
työskennellä vapaasti.

Tarkkuus
HMF-nosturin kori saavuttaa nopeasti ja tarkasti oikean
korkeuden ja pysyy vakaana koko työprosessin ajan.
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Monipuolisuus
HMF: n henkilöstökoreilla saat kaksi nosturia yhdessä. Voit
yksinkertaisesti irrottaa korin, kun et tarvitse sitä, ja käyttää
nosturia tavallisiin nostotehtäviin. Monipuolinen nosturin
käytettävyys tarkoittaa lisääntyneitä työmahdollisuuksia.

Sopeutuva
HMF: n EVS-vakausjärjestelmä (Electronic Vehicle Stability)
mahdollistaa työskentelyn ilman tukijalkojen kokonaan
levittämistä. Tämä tarkoittaa, että voit työskennellä kapeilla
kaduilla ja vilkkaalla tiellä sulkematta aluetta.

Hyväksytty
HMF: n MEWP-nosturit ovat tyyppihyväksyttyjä. Tämä takaa
parhaan mahdollisen turvallisuuden työskennellessäsi
korkealla.
HMF: n tuotevalikoima henkilöstökoreista kattaa kaiken pienistä
7 tonnimetrin nostureista isompiin, jopa 95 tonnimetrin
nostureita vaativiin töihin. HMF pystyy tarjoamaan myös EN280
hyväksytyn henkilöstökorin Fly-Jibille.
Tässä esitteessä HMF esittelee valikoiman henkilönostokoreja
ja voit aina ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Nosturi vai henkilönostin?
Nyt voit saada molemmat..

Samalla ajoneuvolla on helppo vaihtaa henkilöstökorista
tavalliseen nosturikäyttöön hydraulisilla lisävarusteilla, kuten
koukku, koura, nostohaarukka, vinssi ja niin edelleen.
Tämä antaa sinulle erinomaisen joustavuuden päivittäisessä
työssä: Ei seisokkeja eikä tarvita enemmän laitteita kuin on
ehdottomasti välttämätöntä. Tämä tarkoittaa lisääntyneitä
mahdollisuuksia ja siten lisää työmahdollisuuksia.
Voit myös tehdä tarjouksia kaikenlaisista työtehtävistä, jotka
edellyttävät henkilöstön nostamista. Tämä tarkoittaa sinulle
uusia asiakkaita ja uusia liiketoiminta-alueita.
Saat valmiina nosturin, joka on täysin varustettu
henkilöstökorille. Tähän sisältyy paitsi itse henkilöstökori,
HMF: n ainutlaatuinen EVS-vakausjärjestelmä ja kaikki
päivittäiseen työhösi tarvitsemasi todistukset ja hyväksynnät.
Sitten sinun täytyy vain nousta korkealle ja saada työ tehtyä!

Excellent S

EVS
EVS (Electronic Vehicle Stability) on HMF: n
ainutlaatuinen vakausjärjestelmä kuorma-autoihin
asennettaville nostureille. Lyhyesti sanottuna EVS
tarkoittaa, että nosturi itse huolehtii jatkuvasti
alustan koko vakauden säätämisestä. Jopa
kapeissa paikoissa, joissa et voi työskennellä
tukijalkojen ollessa täysin levitettyinä, EVS tarjoaa
sinulle täydellisen työskentelyalueen koko nosturin
työskentelyalueella, myös silloin, kun työskentelet
ohjaamon yli. Järjestelmä täyttää standardin
EN 12999 vaatimukset kuormausnostureiden
turvallisuudesta.

EN 280
Kaikkien henkilönostokorilla olevien nostureiden
on oltava tyyppihyväksyttyjä ja testattuja EU: n
konedirektiivin (2006/42 / EY) mukaisesti.
ja eurooppalainen standardi EN 280
turvallisuudesta työskenneltäessä liikkuvien
nostotasojen kanssa. HMF: n EVS-nosturit=
ovat ainoat markkinoilla olevat nosturit, joissa on
aktiivinen EVS-vakausjärjestelmä, joka on
hyväksytty EN 280: n mukaisesti,se on takuusi
ehdottomalle työturvallisuudelle.
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ent Safety
Pikaliitin
Pikaliitin on helppo ja yksinkertainen vaihtaa tavallisesta
nosturikäytöstä MEWP: koriksi. Kun nosturi toimii
henkilöstönostimena, älykäs järjestelmä aktivoi
automaattisesti korin vaaitusjärjestelmän pitääkseen sen
jatkuvasti 100% oikealla tasolla. Nosturissa on erittäin nopea
järjestelmä henkilöstökorin irroittamiseen ja takaisin
kiinnittämiseen. Tämä tekee työpäivästäsi helpon ja sujuvan.

Hätälaskukoneikko
Nosturin mukana toimitetaan sähköhydraulinen
hätäpumppu, jossa on rajoitinventtiili puomisylinterissä.
Tämä tarkoittaa, että vaikka hydraulipaine katoaisi
yhtäkkiä, voit olla varma (ylimääräisenä
turvaominaisuutena) että kori pääsee takaisin turvallisesti
maahan.

Radio-ohjaus
Kun ostat HMF MEWP -nosturin, saat myös HMF: n radiokaukosäätimen HMF InfoCenterillä. Kauko-ohjainteline
takaa nosturin helpon ja mukavan käytön korista, ja HMFinfokeskuksen näyttö pitää sinut ajan tasalla nosturin
nykyisestä kuormitushetkestä ja kapasiteetista.

• RCL 5400 -turvajärjestelmä
• Hätäkäyttölaitteet (Power Pack)
• Hydrauliputket kaikissa kantavissa sylintereissä
• Kaapeliliitäntä suoraan jatkeiden päähän
• Kaikki korin tulpat ja liitännät on asennettu valmiiksi

6-11 metriin
HMF MEWP nosturit
Perusnosturi on varustettu hydraulisilla jatkeilla
ja nivelpuomilla.
HMF MEWP -nosturimallit, joiden ulottuvuus on
n. 9 m ja työskentelyalue on enintään 11 m.

Max. 11 m

Pakolliset laitteet
peruskoneessa
Radio-ohjaus (RC-d)
RCL 5400 Turvajärjestelmä
EVS vakausjärjestelmä
HMF InfoCentre

11-14 metriin
HMF MEWP nosturit
Perusnosturi on varustettu hydraulisilla jatkeilla ja
nivelpuomilla. HMF MEWP -nosturimallit, joiden
ulottuvuus on n. 12 m ja työskentelyalue on
enintään 14 m.

Max. 14 m

Pakolliset laitteet
peruskoneessa
Radio-ohjaus (RC-d)
RCL 5400 Turvajärjestelmä
EVS vakausjärjestelmä
HMF InfoCentre

14-25 metriin
HMF MEWP nosturit
Perusnosturi on varustettu hydraulisilla jatkeilla ja
nivelpuomilla. HMF MEWP -nosturimallit, joiden
ulottuvuus on n. 23 m ja työskentelyalue on
enintään 25 m.

Pakolliset laitteet
peruskoneessa
Radio-ohjaus (RC-d)
RCL 5400 Turvajärjestelmä
EVS vakausjärjestelmä
HMF InfoCentre
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Max. 25 m

23-38 metriä - Fly-Jibillä
HMF MEWP nosturi Fly-Jibillä
Perusnosturi on varustettu
taittopuomijärjestelmällä ja Fly-Jibillä,
Henkilönostokori on asennettu Fly-Jibiin. FlyJibillä varustettujen MEWP-nosturimallien
työskentelyalue on jopa 38 m.

Max. 38 m

Pakolliset laitteet
peruskoneessa
Radio-ohjaus (RC-d)
RCL 5400 Turvajärjestelmä
EVS vakausjärjestelmä
HMF InfoCentre

Henkilönostokori HMF nostureihin

Henkilönostokori HMF FJ nostureihin

Henkilöstökori alumiinia. Kori tasoittuu automaattisesti niin,
että kori pysyy +/- 5º: n sisällä. Pystysuoraan
työskentelyalue on 185 °. MEWP-henkilöstökoria käytetään
kauko-ohjaimen kautta, joka käytön aikana sijoitetaan korin
kannattimeen. Työnopeudet suurimmalla ulottuvuudella
HMF MEWP:

Henkilöstökori alumiinia. Kori tasoittuu automaattisesti
niin, että kori pysyy +/- 5º: n sisällä. Pystysuoraan
työskentelyalue on 360 °. MEWP-FJ-henkilöstökoria
käytetään kauko-ohjaimen kautta, joka käytön aikana
sijoitetaan korin kannattimeen. HMF MEWP-FJ: n
työskentelynopeudet suurimmalla ulottuvuudella:

Pystysuoraan:
Jatkeet:
Kääntö:

Pystysuoraan:
Jatkeet:
kääntö:

Max. 0.4 m/s
Max. 0.4 m/s
Max. 0.7 m/s

PB2
2 henkilöä + 40 kg
Oma paino:
Max. taakka korissa:

Max. 0.4 m/s
Max. 0.4 m/s
Max. 0.7 m/s

PB10
2 henkilöä + 40 kg
Oma paino:
Max. taakka korissa:

85 kg
225 kg
Mitat:
1: 1.6 m
2: 1.2 m
3: 0.6 m
4: 1.3 m
5: 1.1 m

PB2 Henkilönostokori kuuluu EY-tyyppitarkastettuna
HMF MEWP:lle. Henkilönostokoria saa käyttää vain
HMF MEWP nostureissa.

110 kg
220 kg
Mitat:
1: 1.6 m
2: 1.2 m
3: 0.6 m
4: 1.3 m
5: 1.1 m

PB10 Henkilönostokori kuuluu EY-tyyppitarkastettuna HMF
MEWP:lle. Henkilönostokoria saa käyttää vain HMF MEWP
FJ nostureissa..

HMF
Kasvata liiketoimintaa
HMF Group A / S on yksi maailman johtavista nosturivalmistajista kuorma-autoihin asennettavissa kuormausnostureissa.
Suunnittelemme, valmistamme, myymme ja huollamme korkealaatuisia nostureita. Strategiamme on keskittynyt
ydinosaamistemme jatkuvaan parantamiseen. Innovatiivisuus, uusien teknologioiden hyödyntäminen ja työskentely
älykkäiden ihmisten kanssa auttavat meitä kehittämään ja toimittamaan vahvoja nostureita ympäri maailmaa. Pääkonttori
Tanskassa ja kansainväliset nosturiasiantuntijat edustavat myynti- ja huoltokumppaneita ympäri maailmaa. Uskomme
menestyksemme perustuvan luotettaviin nostureihin yhdessä palveluhenkisten kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Koko tuotevalikoimamme sisältää malleja, joiden nostokyky on 3-95 tm, joita asennetaan ajoneuvojen
päällirakenteisiin ja muihin erilaisiin kohteisiin kuten tehtaat, tuulimyllyt ym.. Huolto-ohjelmamme perusta on
maailmanlaajuinen huoltokumppaniverkostomme ja kumppaneillamme on laaja tietämys HMF-nostureista. Lisäksi heillä on
varastossa alkuperäisiä HMF-varaosia, ja jos ne ovat lopussa, lähetämme lisää päivittäin Tanskan päävarastosta.
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