
Tadano FS.1205
Ensiesittelyssä Tadanon uudet 4-akselinen ja 5-akselinen nopeakulkuisest nosturit. Osastolla myös viime kesänä myyntiin tullut 
ja hurjan suosion saanut 3-akselinen ATF 60G-3. Muita uutuuksia mm. Rough-Terrain nosturi TADANO GR-1200XL ja GR-200EX 
sekä TADANO GTC-800, tela-alustainen teleskooppipuomilla varustettu nosturi. Näiden lisäksi myös muita Tadanon valmistamia 
koneita esillä.
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Dinolift Oy FS.1036/1
Kotimainen valmistaja Dinolift Oy esittelee osastollaan joukon uusia innovatiivisia koneita. Ensiesittelyssä uutuuskone joka pal-
jastetaan vasta Baumassa. Sen verran tiedetään, että uuden tuotteen etuna on ainakin keveys ja että tätä uutuutta on Dinolta 
pyydetty jo kauan. Myös seuraavat koneet ovat messuilla esillä:
DINO 280RXT on kevyt nelipyörävetoinen ja tukijaloilla varusteet uutuus, joka kulkee todella hankalissa paikoissa ja voidaan 
viedä töihin paikkoihin, minne raskaalla itsekulkevalla henkilönostimella ei pääse.
DINO 230VT on pakettiautoalustainen uutuus, jota on mahdollista ajaa B- ajokortilla. Tämä käyttäjäystävällinen nostin on
varustettu mm. automaattitasauksella ja 23 metrin työskentelykorkeus sekä iso sivu-ulottuma varmistavat työn joutuisuuden 
työkohteessa. Tehty suomalaisiin olosuhteisiin.
Muita esillä olevia DINOja ovat mm. tela-alustainen DINO 220XTC II ja perässävedettävä, aina suosittu malli DINO 160XTB.

JLG FS.904/5
JLG juhlistaa 50-vuotistaivaltaan tänä vuonna ja juhlavuosi näkyy myös Baumassa. Tärkeimmät osastolla olevat ensiesittelyssä 
olevat koneet ovat akkukäyttöiset, ulkokäyttöön tarkoitetut JLG 340AJ, JLG 450AJ sekä JLG 520AJ. Nämä koneet ovat vaih-
toehtona perinteiselle dieselkoneille. JLG kertoo huoltokustannuksien olevan näillä uutuusmalleilla edullisemmat kuin diesel-
versioilla.
Muita ensiesittelyssä olevia nostimia ovat kevyt itsekulkeva akkusaksimalli JLG 1530 sekä R-sarjan laajennuksena tulevat ak-
kusaksimallit JLG 2632R ja JLG 3246R. JLG:n osastolla on näiden ensiesittelymallien lisäksi joukko muita viime vuosina mark-
kinoille tuotuja henkilönostimia sekä kurottajia. JLG esittelee messuilla myös uuden lisävarusteeksi tuleva puristumissuojan
(SkyGuard ja SkyEye) sekä EDS-järjestelmän, minkä avulla koneen varoitusjärjestelmä ilmoittaa kuljettajaa lähestyvistä kohteis-
ta tai esineistä. JLG esittelee Baumassa myös kehittämiään nostimen käytön simulointitekniikkaansa.

Holland Lift FS.1101/1A
Holland Liftin osastolla on ensiesittelyssä akkukäyttöinen saksilavamalli HL-220E12, joka on nyt saatavana myös ulkokäyttöön 
hydraulisilla tukijaloilla varustettuna. 21,7m työskentelykorkeus ja 1,20m leveää konetta voidaan ajaa täydellä kuormalla (500 
kg) täydestä nostokorkeudesta.
Osastolla esillä suuren suosion saaneita hybridikoneita, mm. vuoden 2015 parhaan henkilönostimen (IAPA) palkinnon saanut 
HL-275 H25. Koneiden maksimi työskentelykorkeus vaihtelee malleittain 19-27m:n välillä.
HLH-sarja on ns. hybridimallisto, jossa käytetään sähkömoottorin ja polttomoottorin yhdistelmää. Sillä saavutetaan yhdessä 
koneessa ulkotilaan (hyvä maastokelpoisuus) ja sisätilaan (äänettömyys ja saasteettomuus) erikseen suunniteltujen koneiden 
hyvät puolet.

HSC Cranes FS.903/3
Japanilaisen nosturivalmistaja HSC:n osastolla esillä ovat uutuudet SCX2800A-3 ja SCX1500A-3 tela-alustaiset ristik-
kopuomikoneet. Aikaisemmin ko. valmistajan nimi oli Hitachi Sumitomo.

Maeda FS.1003/1
Japanilainen mininosturivalmistaja Maeda esittelee mallistoansa Baumassa laajalla rintamalla. Esillä on lähes koko mallisto.
Maedan osastolla ensiesittelyssä kokonaan uusi mininosturi, mikä paljastetaan vasta Baumassa.

Merlo FS.1008/3
Italialainen Merlo esittelee Baumassa runsaasti uutuuksia. Esillä ovat mm. uudistuneet Roto- ja Panoramic -kurottajamallistot, 
jotka sisältävät useita malleja ja lukuisia uusia tai paranneltuja ominaisuuksia.  


