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Kuva 1. Nostoapuvälineen osat ilman kuormaa ja ketjuraksia.

•	Kuvaus ja käyttötarkoitus
Tämä nostoapuväline on tarkoitettu Ruukin kantavien poimulevyjen nostamiseen. Nostoapuvälineellä voidaan 
nostaa levyjä joko yksittäin tai useiden levyjen muodostamissa nipuissa. Levyniput tulee erottaa toisistaan 
vähintään 70 mm korkeilla aluspuilla, jotta nostoapuväline voidaan asettaa nipun alle.
 
Nostoapuväline koostuu kahdesta eri osakokoonpanosta sekä niitä yhdistävästä nostovyöstä. Nostoapuvälineen 
kokoonpanot sijoitetaan levykuorman molempiin päihin (kuva 1). Nostossa käytettävä ketjuraksi ei ole osa nos-
toapuvälinettä.

•	Ce-merkintä
Nostoapuväline on CE-merkitty Euroopan parlamentin ja neuvoston konedirektiivin 2006/42/EY mukaan, minkä 
todisteeksi on laadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintälaatta sijaitsee nostimen lattaosassa ja 
sisältää seuraavat tiedot:

•	yhteystiedot
Tekninen tuki puh. 020 592 7776 
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taulukko 1. Ce-merkintä

Valmistaja Innosteel Factory Oy
M-Components Oy

Suurin sallittu nostokuorma 1500 kg

Mallinumero 09201000v

Valmistusvuosi 20xx

CE-merkintä

Kuva 3. Nostoapuvälineen nostinosa, joka koostuu palkkiosasta (1 kpl/päätykokoonpano) 
ja lattaosista (2 kpl/päätykokoonpano).

Lattaosa

Palkkiosa

•	nostokyky
Nostoapuvälineen suurin sallittu nimelliskuorma WLL (=Working Load Limit) on 1 500 kg. Lisäksi on huomioitava, 
että nostoapuväline on suunniteltu vain Ruukin kantavien poimulevyjen nostamiseen. Nostoapuvälineen yli-
kuormitus on ehdottomasti kielletty.

•	osat
Nostoapuväline koostuu kahdesta eri osakokoonpanosta, nostovöistä ja sakkeleista. Palkkinostimen osat on 
havainnollistettu kuvissa 2–5.

Kuva 2. Nostoapuvälineen koukkuosa (1 kpl/päätykokoonpano).
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Kuva 4. Nostosakkeli (3 kpl/päätykokoonpano). Kuva 5. Nostovyö (1 kpl/päätykokoonpano).

•	 Kuorman ominaisuudet
Nostettava levynippu saa olla enintään 215 mm korkea (kuva 6). Levyjen kappalemäärä saattaa vaihdella paljon 
profiilien ja levynpaksuuksien välillä, mutta määräävinä tekijöinä nipun koolle ovat enintään 1 500 kg:n nimel-
liskuorma ja levynipun suurin sallittu korkeus 215 mm. Nostoapuvälineellä saa nostaa vain yhden levynipun ker-
rallaan.

•	noston suorittaminen
Ennen nostoa tarkistetaan silmämääräisesti, että nostoapuvälineen kaikki osat ovat ehjät ja ohjeiden mukaan 
paikoilleen kiinnitetty. Osat tulee tarkastaa silmämääräisesti ja arvioida käytön aiheuttama kuluminen, mahdol-
liset muodonmuutokset ja vauriot, jotka saattavat heikentää nostoapuvälineen käyttö- ja nostoturvallisuutta. 
Nostoapuvälineen molemmissa päissä tulee ehdottomasti käyttää samanmittaisia nostovöitä, jotta kuorma pysyy 
tasapainossa. Kaikki nostot ja laskut tulee suorittaa rauhallisesti kiihdyttäen ja hidastaen. Kaikenlaista nykimistä 
noston aikana on vältettävä.

Kuva 6. Kuorman suurin sallittu korkeus.
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•	noston alkuvalmistelut
Noston aloittamiseksi nostoapuvälineen osat asetetaan kuorman alle kuvan 7 osoittamalla tavalla.

Kuva 7. Nostoapuvälineen osien asettaminen kuorman alle.

Nostoapuvälineen koukkuosa kiinnitetään levynipun päätyyn, mahdollisimman keskelle. Koukun kiinnittäminen 
levynippuun on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Koukkuosan kiinnittäminen kuormaan.
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Palkin reunan ylittävän päätylapun osan tulee osoittaa taakasta poispäin eli alaspäin.

Nostoapuvälineen palkkiosa tulee sijoittaa levynipun alle siten, että levynippu on keskellä palkkia. Palkki voi-
daan asettaa nipun alle kaatamalla se kokonaan, työntämällä nipun alle ja nostamalla takaisin ylös paikoilleen 
(kuva 9).

Kuva 9. Palkkiosan siirtäminen kuorman alle kokonaisena.

Kuva 10. Palkin päätylapusta selviää, missä asennossa palkin tulee olla nostossa.

Vaihtoehtoisesti palkkiosan toinen tai molemmat lattaosat voidaan irrottaa, työntää palkki nipun alle ja koota 
lattaosat paikoilleen (kuva 11). Palkkiosan päissä olevat päätylaput osoittavat, miten päin palkki tulee asettaa 
kuorman alle (kuva 10).

Kuva 11. Palkkiosan asettaminen kuorman alle osina.

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3
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Lattaosat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle levynipun reunoja, jotta kuorma jää tiiviisti nostopisteiden kes-
kelle.

Sakkelit tulee kiinnittää niille tarkoitetuille paikoille kuvien 13 ja 14 osoittamalla tavalla.

Kuva 12. Lattaosat tulee työntää mahdollisimman lähelle kuormaa. 

Kuva 13. Nostosakkelin kiinnittäminen koukkuosaan.

Kuva 14. Nostosakkelin kiinnittäminen lattaosaan.

Sakkelien kiinnittämisen jälkeen nostoapuvälineen päät liitetään yhteen sakkelien ja nostovyön avulla (kuvat 15, 
16 ja 17). Nostovyö pujotetaan koukkuosan nostosakkelien läpi ja päät kiinnitetään lattaosien nostosakkeleihin.

Kuva 15. Nostovyön kiinnittäminen koukkuosan nostosakkeleihin. Kuva 16. Nostovyön päät kiinnitetään lattaosan sakkeleihin.
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Kuva 17. Nostoapuvälineen toinen pää valmiiksi kuormaan kiinnitettynä 
ylhäältäpäin katsottuna.

Nostoapuvälineen palkkiosa tulee siirtää kohti kuorman keskikohtaa, jotta nostovyö on mahdollisimman tiukalla 
ennen noston aloittamista.

•	Kuorman nosto
Kun nostoapuvälineen osat on asennettu oikein kuorman molempiin päihin, nostaminen voidaan aloittaa ketju-
raksien avulla kuvan 18 osoittamalla tavalla.

Kuva 18. Ketjuraksien ja nostoliinojen kiinnittäminen nostoapuvälineeseen. 
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Kuva 19. Ketjuraksien suurin sallittu kaltevuuskulma nostossa.

β = suurin sallittu kaltevuus = 60°

Ketjuraksien suurin sallittu kaltevuuskulma on 60 astetta (kuva 19). Kaltevuuskulmaa voidaan tarvittaessa muut-
taa säätämällä nostoapuvälineessä käytettävien nostovöiden pituutta suhteessa kuorman ja ketjuraksien pituu-
teen.

Nostopisteet ja -kulmat on havainnollistettu kuvassa 20. Ketjuraksien suurin sallittu kaltevuuskulma on 60° ja 
pienin sallittu kaltevuuskulma 10°. Toinen nostopisteitä määrittävä tekijä on kuorman pituussuuntainen jako 
suhteessa nostoapuvälineen osiin. Nostovöiden pituuden määrittämä nostinosan etäisyys kuorman päädystä saa 
olla enintään kolmasosa kuorman pituudesta. Toisaalta nostinosien välisen etäisyyden tulee olla vähintään kol-
masosa kuorman pituudesta.

taulukko 2. levyjen enimmäispituudet nostoissa

Profiili Lmax/mm tmi n

T45-30L-905 15 000 0,6 mm

T70-57L-846 15 000 0,6 mm

T70-57L-1058 15 000 0,6 mm

T130M-75L-930 18 300 0,7 mm

T153-40L-840 18 300 0,7 mm

Lmax = levyn enimmäispituus
tmin = materiaalin vähimmäispaksuus
Teräslaatu S350GD+Z
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Kuva 20. Nostolaitteen nostopisteet ja -kulmat.

Kuva 21. Nostinkokonaisuus kuorman ja ketjuraksien kanssa.

Ennen noston aloittamista tulee varmistaa, että kaikki osat on kiinnitetty ohjeiden mukaisesti ja sakkelit kiris-
tetty tiukasti. Kun nostoapuvälineen kaikki osat ja ketjuraksi on kiinnitetty paikoilleen, kokonaisuus näyttää 
kuvan 21 kaltaiselta.

Nostoapuvälineellä suositellaan nostettavan pääosin samanmittaisia poimulevyjä. Myös erimittaisia saman 
profiilin levyjä voidaan nostaa siten, että lyhyemmät levyt sijoitetaan pidempien levyjen väliin. Näin kuorman 
ylimmäksi ja alimmaksi saadaan pisimmät ja samanmittaiset levyt. Jos kuorman lyhyimmät levyt ovat selkeästi 
lyhyempiä kuin pisimmät, on huolehdittava siitä, että kuorma säilyttää tasapainonsa. Lyhyet levyt on sijoitettava 
siten, että kuorma jakautuu tasaisesti koko pituudelleen. Saman profiilin lyhyempiä levyjä voidaan nostaa myös 
kuorman päällimmäisinä, mutta tällöin ne on sidottava kuormaan esimerkiksi kuormaliinoilla, jotta ne eivät 
pääse putoamaan vinon laskutason tai tuulen vaikutuksesta.
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•	Kuorman lasku
Kuorma tulee aina laskea aluspuille ja tukevalle alustalle, jotta nostoapuvälineen osat on mahdollista poistaa 
kuorman alta. Kuorma tulee laskea rauhallisesti ja tasaisesti hidastaen. Kuorma voidaan tarvittaessa laskea myös 
vinolle tasolle, jonka kaltevuus ei kuitenkaan saa ylittää 25 astetta (kuva 22).

Jos kuormassa on selkeästi eripituisia poimulevyjä, kuormaa ei saa laskea vinolle tasolle, koska tämä saattaisi 
aiheuttaa lyhyempien levyjen liukumisen ja putoamisen riskin sekä vaurioittaa muita kuormassa olevia levyjä.

Kuva 22. Kuorman laskeminen onnistuu myös kaltevalle pinnalle. Suurin sallittu kaltevuuskulma α= 25°

•	Käsittely ja varastointi
Rikkoutuneiden tai vioittuneiden nostoapuvälineen osien käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Osat on vaih-
dettava uusiin. Nostoapuvälineen osia tulee käsitellä huolellisesti turhien kolhujen välttämiseksi. Osia ei missään 
tapauksessa saa käyttää muuhun kuin niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Nostoapuvälineiden osat tulee 
säilyttää samassa paikassa, jossa ne eivät altistu kemikaaleille, liuottimille, ultraviolettisäteilylle, yli 70 asteen 
lämpötiloille eikä sään vaihteluille.
 

•	Kunnossapito ja tarkastukset
Nostoapuvälineen osat tulee pitää puhtaina, jotta mahdolliset säröt, lohkeamat ja muodonmuutokset kyetään 
havaitsemaan. Ennen jokaista nostoa on silmämääräisesti varmistettava, ettei osissa ole sellaisia kulumia, muo-
donmuutoksia tai vaurioita, jotka voisivat heikentää käyttö- ja nostoturvallisuutta.

Vioittuneiden tai rikkoutuneiden osien käyttö nostoissa on ehdottomasti kielletty. Myös viallisten osien korjaa-
minen esimerkiksi hitsaamalla on kielletty. Vioittuneet osat on vaihdettava uusiin.

•	Käyttörajoitukset
Nostetun kuorman alla ei missään olosuhteissa saa olla ihmisiä. Nostoapuvälineen käyttö henkilönostimena ei 
myöskään ole sallittua. Nostoapuvälinettä voidaan käyttää -40–40 °C:een lämpötiloissa, mutta nostovyökoh-
taiset lämpötilavaatimukset on huomioitava ja niitä on noudatettava tarkkaan. Nostoapuvälineellä nostettavan 
kuorman päällä ei saa olla ylimääräisiä osia noston aikana, koska apuväline on tarkoitettu ainoastaan kantavien 
poimulevyjen nostamiseen.

•	nostoapuväline on poistettava käytöstä, jos:
•	 suurimman sallitun kuorman merkintä ei ole tunnistettavissa tai se puuttuu
•	  nostoapuvälinettä on ylikuormitettu
•	  nostoapuvälineen osassa on pysyvä muodonmuutos, särö tai lohkeama

•	nostovyö on vaihdettava uuteen, jos:
•	 suurimman sallitun kuorman merkintä ei ole tunnistettavissa tai se puuttuu
•	 nostovyötä on ylikuormitettu
•	 vyössä on solmu
•	  vyössä on laajoja hankausvaurioita tai se on yleisesti kulunut ja likainen
•	 vyössä on hankaus- tai viiltovaurioita
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