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Konecranes esittelee ensi kertaa Suomessa Teknologia 2019 
tapahtumassa osastolla 7e130 kolme uutta tuotetta, jotka vahvistavat jo 
ennestään yrityksen erittäin kilpailukykyistä tuoteportfoliota. Tapahtuma 
järjestetään Helsingin messukeskuksessa 5.-7. marraskuuta.  

”Syyskuussa lanseeratut Konecranes S-, C- ja M-sarjalaiset edustavat uutta 
nostolaitteiden sukupolvea kolmesta Konecranes tuotteesta, joista on tullut alan 
vertailukohtia. Ne tuovat uutta teknologiaa ja innovaatioita muun muassa 
moottoreihin, köysiin ja köysitysjärjestelmiin sekä jarruihin. Tämä parantaa laitteiden 
turvallisuutta ja suorituskykyä, sekä pidentää käyttöikää ja pienentää toimintakuluja 
ja käyttökustannuksia” Konecranes EMEA North East nosturihuollon johtaja Mika 
Viro sanoo. 
  
Uudet tuotteet vahvistavat Konecranesin teknologiajohtajuutta. Kaikki uudet S- ja M-
sarjan nosturit on varustettu antureilla, jotka pystyvät keräämään ja lähettämään 
tietoja nosturin käytöstä ja huoltoon liittyvistä asioista. Jokainen Konecranes S- tai 
M-sarjan nosturin ostava asiakas saa käyttöönsä myös yourKONECRANES-portaalin. 
Se on nosturien käyttäjille, huollolle, omistajille ja yrityksen johdolle tarkoitettu 
digitaalinen palvelu, jonka avulla he saavat täyden hyödyn nosturistaan. Kolmelle 
uudelle tuotesarjalle on joko myönnetty tai vireillä yhteensä 20 patenttia. 
 
Syyskuussa 2019 lanseerattujen nostolaitteiden parannettu komponenttirakenne 
sekä entistä paremmat materiaalivalinnat tukevat myös Konecranesin tavoitetta 
pienentää merkittävästi tuotteidensa elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Vahva 
panostus komponenttien kestävyyteen ja ennakoivaan kunnossapitoon heijastaa 
yhtiön sitoutumista kiertotalouteen. Sen ansiosta laitteet tuottavat asiakkaille 
mahdollisimman paljon arvoa elinkaarensa aikana. 

Uusien nosturien lisäksi Konecranes osastolla voi kokeilla etäohjaustyöpistettä 
(Remote Operating Station, ROS), jonka avulla voi etäohjauksella ajaa Konecranesin 
Hyvinkään tehdasalueella sijaitsevaa nosturia. Lisäksi osastolla voi tutustua useisiin 
nosturihuollon lisäarvoa tuoviin palveluihin, kuten digitaalisiin TRUCONNECT -
palveluihin, joilla kerätään dataa nosturin toiminnasta ja käytöstä, esimerkiksi uuteen 
jatkuvatoimiseen köyden valvontaan tai konsultointipalveluihin, kuten CRS- 
nosturianalyyseihin ja RailQ-ratamittaukseen. 
 
KONECRANES S-SARJA  
Konecranes CXT nosturi on jo pitkään ollut siltanostureiden standardi. Uusi 
Konecranes S-sarjan nosturi vie tämän standardin kokonaan uudelle tasolle 

https://www.konecranes.com/about/corporate-responsibility/circular-economy
https://www.konecranes.com/fi/laitteet/siltanosturit/koysinostinnosturit


innovatiivisilla ominaisuuksillaan. Niitä ovat esimerkiksi portaaton nopeudensäätö 
sekä mukautuva nopeusalue, joka parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta asettamalla 
suurimman nostonopeuden kuorman painon mukaan. Uusi synteettinen köysi 
innovatiivisine köysitysjärjestelmineen pienentää nostimen kantopyöriin kohdistuvaa 
kuormaa 45 %:lla. Konecranesin Smart Features -älytoiminnot, kuten koukun 
talutus, koukun keskitys ja kiinnitarttumisen esto, parantavat nosturin käytön 
turvallisuutta. Lisäksi Konecranes S-sarjan nosturin hankkivat asiakkaat saavat 
käyttöönsä yourKONECRANES-asiakasportaalin ja lisäarvoa luovia digitaalisia 
palveluja, kuten Konecranesin johtavan nosturien käytön ja toiminnan seurantaan ja 
valvontaan tarkoitetun TRUCONNECT-palvelun. 
 
KONECRANES M-SARJA  
Konecranesin M-sarjan nosturi uudistaa raskaan nostamisen. Nosturissa on 
ulkomitoiltaan erittäin kilpailukykyinen raskaaseen käyttöön suunniteltu vinssi. 
Äärimmäisen suorituskykyisten ja luotettavien Core of Lifting -komponenttien sekä 
modulaarisen rakenteen ansiosta nosturi on helppo räätälöidä eri tuotantoprosessien 
tarpeisiin. Uudenlainen vinssin vaunurakenne sekä nostokoneiston 
ripustusjärjestelmä estävät sellaiset komponenttien linjausvirheet, joita esiintyy 
perinteisissä vinsseissä. Smart Features -älytoiminnot ja modernit käyttöliittymät, 
kuten etäohjaustyöpiste Remote Operating Station, auttavat lisäämään tuottavuutta 
ja käyttöturvallisuutta. 
 
KONECRANES C-SARJAN SÄHKÖINEN KETJUNOSTIN 
Uusi C-sarjan nostin on Konecranesin edistyksellisin sähköinen ketjunostin. 
Nostimessa käytetään kestäviä, tarkkoja ja luotettavia Core of Lifting -
komponentteja. Nostomoottorin jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu uudelleen, 
minkä ansiosta moottorin käyttöaikaa on saatu pidennettyä jopa 50% edelliseen 
nostinsukupolveen verrattuna. Nostomoottorin jarru on suunniteltu kestämään yli 
miljoona jarrutusta. Ylikuormasuojaa, noston rajakytkintä ja muita 
turvallisuusominaisuuksia on parannettu korkeamman suorituskyvyn ja 
luotettavuuden saavuttamiseksi. 
 
Uusista tuotteista on lisätietoa lanseeraussivustollamme. 

 
Lisätietoja: 
Mika Viro, johtaja, Nosturihuolto, EMEA North-East  
Sähköposti: mika.viro@konecranes.com  

 
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen 
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, 
telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen 
toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille 
nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli 
yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää 50 
maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä 
(osakkeen tunnus: KCR). 
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