
ECOLIFT-SARJA	
Käsikäyttöinen vertikaalinostin	

 EcoLift-vallankumous: 

Uusin konstein uusiin ulottuvuuksiin	
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EcoL i f t - sa r j a   

KÄS IKÄYTTÖ INEN  VERT IKAAL INOST IN 

NOUSE YLEMMÄS ILMAN 
MOOTTORIN APUA 
EcoLift-nostin on turvallisempi ja monipuolisempi vaihtoehto 
tikkaille ja telineille. Tässä vallankumouksellisessa 
nostinsarjassa ei tarvita akkuja, hydrauliikkaa eikä öljyjä, ja 
siksi ne ovat lähes huoltovapaita ja helppokäyttöisiä. EcoLift-
nostinmalliston ominaisuuksia: 

• Innovati ivinen moottoriton ratkaisu
Patentoitu, energian talteenottoa hyödyntävä 
nosto/laskujärjestelmä toimii 24/7 ilman ongelmia.

• Vie vähän t i laa
Kevyt ja helppo siirtää minne tahansa kiinteistössä.

• Turva l l inen ja  he lppokäyttöinen
Vankka alusta, automaattisesti lukkiutuvat pyörät ja 
yksinkertainen nostomekanismi – voit huoletta 
työskennellä molemmin käsin.

• Luontoystäväl l inen ratkaisu
Puhdas ja luontoystävällinen – ei öljyjä, akkuja eikä 
hydrauliikkaa. 

Hiljaista ja tehokasta työskentelyä.
Ota EcoLift osaksi työporukkaa jo tänään. 

OMINAISUUDET 
 Kompakti ja helppo  kuljettaa 
Mahtuu kapeista 
oviaukoista ja kääntyy 
ketterästi ahtaissa 
paikoissa. 

Puhdas, meluton ja kompakti EcoLift antaa mahdollisuuden toimia 
häiritsemättä herkissä tai hiljaisissa työtiloissa. 

	Helppo käynti 
Kätevä, korkea portti 
on kaksiosainen, ja 
siksi käynti 
koriin/korista on 
vaivatonta. 



E c o L i f t - s a r j a    

K Ä S I K Ä Y T T Ö I N E N  V E R T I K A A L I N O S T I N 

ECOLIFT 1.5 
Kevyt ja ketterä EcoLift 1.5 tuo uuden 
ulottuvuuden mataliin nostoihin. Tässä 
nostimessa on vähän liikkuvia osia, ja 
siksi se on luotettava, helppo huoltaa ja 
toimii puhtaasti ja hiljaisesti. 
EcoLift 1.5:n ominaisuuksia: 

• Työkorkeus max. 3,5 m, nostokyky

150 kg.

• Vakaa alusta ja automaattiset
pyöräjarrut noston aikana.

• Ei asettelutoimia – rullaa
nostin paikalle ja aloita työt.

ECOLIFT 2.2
Kevyisiin rakennus- ja huoltotöihin 
sopiva EcoLift 2.2 tarjoaa 
turvallisemman ja tehokkaamman 
vaihtoehdon tikkaille. Nopeasti ja 
luontevasti ilman apumiestä 
toimivalla nostimella työajan käyttö 
on tehokasta. 
EcoLift 2.2:n ominaisuuksia: 

• Työkorkeus max. 4,2 m, nostokyky
150 kg.

• Tukeva alusta vapauttaa
molemmat kädet työhön.

• Vie vähän tilaa ja kulkee

ketterästi ahtaistakin

paikoista.

 Vaivaton nosto ja lasku 
 Yksinkertainen ja  
innovatiivinen energian 
talteenottoa hyödyntävä 
nostomekanismi – nopeat  
nostot ja laskut ilman akkuja  
tai hydrauliikkaa.

 

Työskentele rauhassa 
Kääntyvien pyörien jarrut 
kytkeytyvät noston ajaksi, ja voit
työskennellä mukavasti ja 
turvallisesti.



 Tekniset tiedot 

EcoLift 1.5 EcoLift 2.2	

Työkorkeus max.	 3,5	m	 4,2m	
Työlavan	korkeus	 1,50	m	 2,20	m	
Korkeus	kuljetusas.	 1,55	m	 1,94	m	
Leveys	kuljetusas.	 0,7	m	 0,7	m	
Pituus	kuljetusas.	 0,985	m	 1,28	m	
Lavan	koko	 72	x	60	cm	 85	x	64,4	cm	
Nostokyky	 150	kg	 150	kg	
Paino	 180	kg	 305	kg	

 Vakio-ominaisuudet 
• Rajoittamaton	käyttöaika	24/7	
• Vähän	osia	–	pieni	huollontarve	
• Automaattijarru	noston	ajaksi	
• Mekaanisesti	lukkiutuva	kahva	

• Luonteva	käyttö	—	nosto	
käsikammella	

• Patentoitu,	energian	talteenottoa	
hyödyntävä	nosto/lasku	–	ei	akkuja	
tai	hydrauliikkaa	

• Kevyt	ja	ketterä	ahtaissakin	paikoissa	

Käyttöko

• Liike-	ja	asuintilojen	maalaustyöt	
• Kiinteistöhuolto	
• Näyttelyt	ja	somistustyöt	
• LVIS-huolto		

• Kunnostus-	ja	uudelleenjärjestelytyöt	
• Tehdashuolto	
• Laitehuollot	ja	-asennukset	-
kaapelointi,	turvalaitteet,	jne.		

KATSO LISÄTIETOJA www.rotator. f i  

Rotator Oy
Tuottotie 4, PL 10
33961 Pirkkala
03 2874 111

Katso tarkemmat yhteystiedot
www.rotator.fi

 Käyttökohteet

Kerromme mielellämme lisää turvallisen nostamisen ratkaisuistamme 
sekä maan kattavista jälkipalveluistamme. Yhteistyöllä kanssamme saat 
käyttöösi alan parhaat koneet ja luotettavan palvelun. Tarjoamme 
kilpailukykyäsi parantavat kokonaistaloudelliset palveluratkaisut 
nopeasti ja joustavasti. Ota yhteyttä!




