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Snorkel on henkilönostinten johtava maailmanlaajuinen valmistaja. Henkilönostinten kattava 
valikoima tarjoaa turvalliset ja tehokkaat ratkaisut työskentelyyn kaikissa korkeuksissa 2 metristä 
aina 40 metriin saakka. Nostinvalikoimastamme löydät juuri oikean ratkaisun kaikkiin kohteisiin, 
sisätilojen remonttitöistä haastaviin rakennustyömaihin. 

Art Mooren vuonna 1959 perustamalla Snorkelilla on 
kokemusta ja näyttöä korkealla tehtävien töiden 
turvallisuutta lisäävistä ratkaisuista. Yhtenä 
menestyksen perustana on ollut keskittyminen 
ydinarvoille, jotka vaikuttavat läpi koko yrityksen 
arvoketjun kaikissa valmistusvaiheissa. Tärkeimpänä 
on 100 prosenttinen keskittyminen asiakkaan 
tarpeisiin. 

 
Palontorjuntateollisuudesta aloittanut Snorkel on 
aina pyrkinyt laajentamaan muotoilun rajoja ja 
säilyttämään innovatiivisen lähestymistavan myös 
nykypäivän vaativissa kriteereissä. Snorkel etsii 
jatkuvasti uusia ratkaisuja korkean työskentelyn 
vaatimuksiin sekä uusia tapoja parantaa 
henkilönostinten turvallisuutta ja tuottavuutta. 

 
Snorkelin filosofiana on ”yksinkertainen on 
kaunista”, eli valmistaa vankkoja ja luotettavia 
henkilönostimia, jotka nostavat käyttäjän 
mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti 
työkohteeseen ilman viivästymisiä. Snorkelin 
henkilönostimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja 
huoltaa. 

Pyrimme olemaan mahdollisimman lähellä 
asiakkaitamme – Snorkelin tiimiä laajentavat 
jakelijoiden ja huoltokumppanien verkosto ympäri 
maailmaa. Snorkel tarjoaa nopeaa ja 
ammattitaitoista jälkimarkkinointia kohdemaan 
kielellä ”kelloon katsomatta.” 

 
Snorkel tarjoaa myös laajan valikoiman erilaisia 
rahoitusvaihtoehtoja yrityksille maahantuojan 
avustuksella. 

 
Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme 
osoitteesta: www.snorkellifts.com 

http://www.snorkellifts.com/


 

 

 

S3006/3008/3010P 
Pienikokoisia ja yksinkertaisia työnnettäviä 
saksinostimia S3006, S3008 ja S3010P on 
saatavana kolmessa eri nostoluokassa ja ne 
ovat kevyitä siirrettäviä eri työtehtävien 
välillä. Kevyet nostimet mahtuvat 
tavallisesta ovesta ja kaikissa mallisarjan 
nostimissa on jälkiä jättämättömät renkaat. 
Automaattinen jarrujärjestelmä varmistaa 
nostimen turvallisuuden työskenneltäessä 
korkealla. Heiluriportit mahdollistavat 
helpon pääsyn lavalle myös tavaraa/ 
työkaluja kannettaessa. 

 

 

S3010E 

Ajettava S3010E sopii hyvin mm. suurten 
rakennusten sisällä tehtäviin 
kiinteistöhuoltotöihin. Kompaktien mittojen ja 
nollakääntösäteen ansiosta nostin soveltuu 
erinomaisesti ahtaissa tiloissa työskentelyyn ja 
sen on tarpeeksi kevyt hissikuljetukseen. 
S3010E on ajettavissa täydessä 
lavakorkeudessa ja siinä on käyttöä helpottava 
proportionaalinen ”point & go” –ohjaus. 

 

 

S3215L 

Kevyt sähkökäyttöinen S3215L –saksinostin ei 
tingi suorituskyvystä, eikä kestävyydestä. 
6,4 m työskentelykorkeus ja 304 kg 
korikuorma on saavutettu vain 952 kg 
kokonaispainolla. S3215L muistuttaa 
Snorkelin perinteisiä akkusaksinostimia ja siinä 
yhdistyvät kevyen nostimen edut matalalla 
työskentelyssä sekä täysikokoisten 
akkusaksinostinten pitkä käyttöikä. 

 
 
 
 

KEVYET SAKSINOSTIMET 
Snorkelin kevyet saksinostimet on tarkoitettu turvalliseen matalan tason työskentelyyn ja silloin, kun lattian 
pistekuormat eivät saa olla suuria. Nostimet ovat vaihtoehto perinteisille matalan tason työskentelyn ratkaisuille, 
kuten tikkaille, nousutasoille tai telineille. 

 
Snorkelin teräksestä valmistettuja kevyitä saksinostimia on saatavana sekä työnnettävinä, että ajettavina ja ne 
sisältävät monia samoja ominaisuuksia ja komponentteja kuin suuremmat Snorkelin sähkökäyttöiset 
akkusaksinostimet. Tämä takaa kevyet saksinostimet –mallisarjan pitkän käyttöiän. 

 
Kevyet saksinostimet soveltuvat mm. rakennustyömaille ja kiinteistöhuoltoon. Kevyen kokonsa ja kompaktien 
mittojen ansiosta niitä voi kuljettaa vaivattomasti myös kiinteistöjen henkilöhisseillä. 

 
 
 
 

S3006P S3008P S3010P S3010E S3215L 
 

maks. työskentelykorkeus 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,0 m 6,6 m 

suurin sallittu korikuorma 240 kg 240 kg 240 kg 227 kg 305 kg 

korkeus taitettuna 1,7 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,9 m 

kokonaiskorkeus 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,26 m 2,1 m 

kokonaisleveys 0,75 m 0,75 m 0,75 m 0,77 m 0,81 m 

paino 310 kg 350 kg 370 kg 495 kg 952 kg 
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S3019E 
Snorkel S3019E –nostimen kuljetuskorkeus on 
1,79 m, joten se voidaan kuljettaa helposti 
oviaukoista käsikaiteita taittamatta. Nostimen 
saksisto menee rungon sisään mikä 
mahdollistaa alhaisen astuntakorkeuden. 
S3019E nostokapasiteetti on 250 kg, 
lavakorkeus 5,79 m ja kokonaispaino 1580 
kg. 

 
 
 

SAKSINOSTIMET SÄHKÖISILLÄ 
AJOMOOTTOREILLA 
Uusi Snorkel S3019E tuo monipuolisuutta perinteisiin 
akkusaksinostinten mallistoon. Täysin sähkökäyttöisessä nostimessa ei 
ole hydrauliletkuja, joka minimoi öljyvuotojen riskin, sekä sähköiset 
ajomoottorit luovat erittäin tarkan ajotuntuman. Uuteen 
saksistorakenteeseen (patentoitu) kuuluu kokonaan rungon sisään 
menevä saksistopakka, jolloin nostimeen nouseminen tapahtuu 
matalammalta kuin normaaleissa akkusaksilavoissa. Nostimen 
kuljetuskorkeutta (1,79m) on myös saatu pienennettyä. Näin nostin 
saadaan ajettua oviaukoista kaiteita taittamatta. 

 
S3019E:n nollakääntösäde tekee siitä ketterän. Lisäksi siinä on monia 
Snorkelin hydraulisesti ajettavien saksinostinten etuja, kuten 
ulostyönnettävä jatkolava, heiluriovet ja tarvittaessa molemmille 
sivuille aukeavat huolto-ovet. 
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maks. työkorkeus 7,79 m 

suurin sallittu korikuorma 250 kg 

korkeus taitettuna 1,76 m 

pituus taitettuna 1,91 m 

leveys 0,77 m 

paino 1581 kg 

 



 

 

 

S3215E/S3219E 

Snorkel S3219E on kompakti ja ketterä 
sähkökäyttöinen saksinostin, jonka 
työskentelykorkeus on 7,9 m ja SSK 250 kg. 
Nostin mahtuu tavallisen kokoisista oviaukoista 
ja ulkokäyttö on sallittua. Samoilla 
ominaisuuksilla varustettu Snorkel S3215E:n 
työskentelykorkeus on 6,6 m ja SSK 272 kg. 

 

 

S3220E/S3226E 

Snorkel S3320E:n työskentelykorkeus on 
8,1m ja SSK 407 kg. Työnnettävällä 0,91m:n 
jatkolavalla ja heiluriovilla varustettu S3220E:n 
nousukyky on 25%. S3226E käyttää samaa 
runkoa, kuin S3220E ja työskentelykorkeus on 
9,9 m ja SSK 250 kg. 

 

 

S4726E/S4732E 

Snorkelin akkusaksista isoimman SSK:n (454 
kg) omaava S4726E työkorkeus on 9,8 m, 
joten nostin on hyvä valinta, kun tarvitaan 
lisäkapasiteettia. Snorkel S4732E on 
tuoteperheen suurin nostin ja sen SSK on 
350 kg ja työkorkeus 11,8 m. 

 
 
 
 
SAKSINOSTIMET HYDRAULISILLA AJOMOOTTOREILLA 
Snorkelin perinteiset saksilavanostimet ovat kustannustehokkaita ja varmatoimisia, joista on hyötyä niin 
vuokraamon kuin myös loppukäyttäjän näkökulmasta. 

 
Kaksinkertainen saksistorakenne ja suuremmat kiinnityspultit lisäävät jäykkyyttä ja vankka teräsrakenne takaa 
pitkän käyttöiän. Korkealaatuiset komponentit lisäävät myös nostimen rakenteellista luotettavuutta ja antavat 
turvallisuutta korkeanpaikan työskentelyyn. Kiinteä yläohjain vähentää murtojen ja ilkivallan vaaraa sekä siinä 
on sisäänrakennettu pistoke käsityökaluille. Vakiona tulevat heiluriovet mahdollistavat helpon pääsyn lavalle 
myös työkaluja kannettaessa. 

 
Työnnettävät jatkolavat antavat lisää turvallista työskentelytilaa ja tärkeimpiin komponentteihin pääsy (mm. 
venttiililohko ja akut) on suunniteltu erittäin helpoksi keskeltä avutuvilla ”huolto-ovilla”. Snorkel akkusaksien 
pehmeä proportionaaliohjaus sekä syväpurkautuvat akut lisäävät työn tehokkuutta ja työaikaa. 

 
 

S3215E S3219E S3220E S3226E S4726E S4732E 
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maks. työkorkeus 6,6 m 7,79 m 8,1 m 9,9 m 9,8 m 11,8 m 

suurin sallittu korikuorma 272 kg 250 kg 407 kg 250 kg 454 kg 350 kg 

korkeus taitettuna 2,02 m 2,11 m 2,17 m 2,3 m 2,3 m 2,39 m 

kokonaiskorkeus 1,78 m 1,78 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 

kokonaisleveys 0,81 m 0,81 m 0,81 m 0,81 m 1,19 m 1,19 m 

paino 1227 kg 1614 kg 2045 kg 2045 kg 2250 kg 2693 kg 

 



 

 

 

S2255RT/S2755RT 

Kapeat dieselkäyttöiset saksinostimet S2255RT 
ja 2755RT on suunniteltu erityisen ahtaisiin 
tiloihin, joihin standardilevyisillä nostimilla olisi 
vaikeuksia päästä. Voimakkaalla nelivedolla ja 
oskilloivalla taka-akselilla varustetut nostimet 
selviytyvät vaikeastakin maastosta helposti. 

 

 

S2770RT/S3370RT/S3970RT 

Kevyet ja kompaktit S2770RT-, S3370RT – ja 
S3970RT – nostimet ovat käyttökelpoisia 
rakennusten välisissä ahtaissa tiloissa tehtävissä 
ulkotöissä. Erinomaisen maavaran ja oskilloivan 
akselin ansiosta ne selviytyvät vaikeistakin 
pintojen vaihteluista. Vakiovarusteena 
automaattisesti niveltyvät tukijalat ja 1,2 m 
työnnettävä jatkolava. 

 

 

SL26SL/SL30SL SPEED LEVEL 

SL26SL selviää turvallisesti 680 kg 
korikuormasta ja 10 m työkorkeudesta. 1,72 x 
3,66 peruslavalle on saatavilla vielä 0,91 m 
jatkolava. Tilavalla 1,72 m x 4,23 m lavalla 
varustettu SL30SL selviää 590 kg 
korikuormasta ja 11 m työkorkeudesta. 
Molempia malleja voidaan ajaa lava täysin 
ylhäällä ja erittäin kaltevilla pinnoilla kuten 
parkkihallien ajoliuskat yms. 

 
 
 

 
MAASTOKÄYTTÖISET SAKSINOSTIMET 
Snorkelin S-RT –sarja on täysi mallivalikoima dieselkäyttöisiä maastokäyttöön tarkoitettuja saksinostimia. 
Mallisarjan kaikissa nostimissa on runsaasti lavatilaa, kuormakapasiteettia ja loistavat maastoajo-ominaisuudet 
erittäin voimakkaalla nelivedolla. 

 
Snorkelin saksinostimia on saatavana myös hybridimalleina, joka lisää työskentelymahdollisuuksia. Hyvänä 
esimerkkinä samalla nostimella voidaan ensin tehdä julkisivutyöt ja sen jälkeen sisätyöt. Akkukäytön avulla 
tiukemmatkaan melu– ja päästövaatimukset eivät ylity. 

 
Snorkel Speed Level –mallisarjan nostimet ovat erittäin maastokelpoisia. Nostin selviytyy jopa 50% kaltevuuksista 
ja automaattisen itsetasauksen ansiosta se ei tarvitse tukijalkoja. Erinomaisella maavaralla, nostokapasiteetilla ja 
voimakkaalla nelivedolla varustettu Snorkel Speed Level suoriutuu rankimmistakin olosuhteista. 

 
S2255RT S2755RT S2770RT S3370RT S3970RT SL26SL SL30SL 
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maks. työkorkeus 8,5 m 10,1 m 10,1 m 12,0 m 13,8 m 10,0 m 11,0 m 

suurin sallittu korikuorma 420 kg 300 kg 580 kg 450 kg 350 kg 680 kg 590 kg 

korkeus taitettuna 2,35 m 2,35 m 2,59 m 2,7 m 2,95 m 2,6 m 2,6 m 

kokonaiskorkeus 3,3 m 3,3 m 3,4 m 3,4 m 3,4 m 3,79 m 4,3 m 

kokonaisleveys 1,45 m 1,45 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 2,13 m 2,13 m 

paino 2410 kg 2750 kg 2800 kg 3620 kg 3790 kg 3500 kg 3400 kg 

 



 

 

 
UL25/UL32/UL40 

Vankat ja kompaktit työnnettävät UL- 
mastonostimet mahtuvat vakiokokoisista 
oviaukoista ja vaativat vain vähän tilaa 
tukijaloille. Girder Lock -teleskooppimasto 
ulottuu turvallisesti ja vakaasti jopa 14,1 m 
työkorkeuteen. Vakiovarusteena jälkiä 
jättämättömät pyörät ja kuljetusta helpottava 
lastausjärjestelmä. 

 

 
TM12 

Alkuperäinen ajettava teleskooppimastonostin 
on monipuolisuutensa ja kestävyytensä 
ansiosta edelleenkin suosittu kaikkialla 
maailmassa. Snorkel TM12 -nostin voidaan 
ajaa vakiokokoisten oviaukkojen läpi ja siitä 
huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä 
ja työkalut turvallisesti 5,6 metrin korkeuteen. 

 

 
TM12E/TM16E 

-mallit on varusteltu sähköisillä 
ajomoottoreilla, joiden ansiosta käyttösyklit 
ovat pidempiä kuin hydraulisia 
ajomoottoreita käyttävissä nostimissa ja teho 
parempi. Nollakääntösäteen ansiosta 
TM12E/TM16E on ihanteellinen ratkaisu 
ahtaisiin tiloihin ja nostimen voi kuljettaa 
helposti tavallisista oviaukoista ja hissillä. 
Vakiona tuleva 0,51 m jatkolava lisää 
ulottuvuutta. 

 
 
 

 
AJETTAVAT MASTONOSTIMET 
Urakointi- ja kiinteistönhuoltokohteisiin suunnitellut Snorkelin mastonostimet ovat kevyitä, siirrettäviä 
henkilönostimia. UL-mallien “Girder Lock” -mastoratkaisun ansiosta nostin on vakaa työskennellä sekä 
korikuorma ja nostokyky ovat erinomaiset. 

 
Jos haluat mieluummin ajettavan nostimen tarjoamaa käyttömukavuutta, Snorkel TM12 on ihanteellinen 
teleskooppimastonostinratkaisu useimpiin kohteisiin. Hydraulinen TM12-nostin voidaan ajaa vakiokokoisten 
oviaukkojen läpi ja siitä huolimatta se pystyy nostamaan kaksi ihmistä ja työkalut työskenneltävään kohteeseen. 
Nyt uutuutena on saatavilla TM12 ja TM16 –mallit, joissa on sähkökäyttöiset ajomoottorit, jotka lisäävät mm. 
ohjauksen tarkkuutta. 

 
 
 

UL25 UL32 UL40 TM12 TM12E TM16E 
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maks. työkorkeus 9,6 m 11,7 m 14,1 m 5,6 m 5,65 m 6,87 m 

suurin sallittu korikuorma 159 kg 136 kg 136 kg 227 kg 227 kg 227 kg 

korkeus taitettuna 1,99 m 2,51 m 2,9 m 1,62 m 1,67 m 1,67 m 

kokonaiskorkeus 1,26 m 1,32 m 1,32 m 1,34 m 1,37 m 1,37 m 

kokonaisleveys 0,74 m 0,74 m 0,74 m 0,76 m 0,76 m 0,76 m 

paino (AC) 390 kg 435 kg 470 kg – – – 

paino (DC) 420 kg 465 kg 500 kg 830 kg 840 kg 1 105 kg 

 



 

 

 

MB20J/MB26J 

Erittäin kapeat MB-sarjan tuotteet sopivat 
erinomaisesti työskentelyyn ahtaissa sisätiloissa. 
MB-nostimet ovat ihanteellisia kapeisiin tiloihin, 
jossa tarvitaan ”up and over” -ominaisuuksia. 
Niissä on 360° kääntyvä masto, jonka 
ulottuvuutta lisää kääntyvä jib-puomi. 

 

 
A38E 

Kevyt, mutta kuitenkin kestävä ja luotettava 
A38E tarjoaa luokkansa johtavaa suorituskykyä 
sekä 13,5 m työkorkeuden ja 6,1 m sivu- 
ulottuman. Up-and-over-nivelpuomi takaa 
käyttäjälle parhaan mahdollisen käytettävyyden, 
ja uutuutena sähköinen korinkääntö. Snorkel 
GuardTM vakiona. 

 

 

A46JE 

A46JRT:n akkukäyttöinen 2WD-malli on 
monipuolinen puominostin 16,1 m 
työkorkeudella. Monipuolisen ajettavan 
nostimen sivu-ulottuma on 7,35 m ja jib- 
puomin pituus 1,5 m. Tilava 1,83 m x 1 m 
kori omaa kahden henkilön nosto-
kapasiteetin, sekä mahdolliset työkalut. Jib-
puomi kääntyy 160°. 

 
 
 

 
SÄHKÖKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET 
Snorkelin A-sarjan sähköpuominostimissa yhdistyvät ketteryys sekä puhdas ja hiljainen toiminta. Akkukäyttöiset 
henkilönostimet nostavat 16 m korkeuteen ilman päästöjä. 

 
Varaston ja kaupan tarpeisiin suunnitellut monipuoliset MB-puominostimet soveltuvat niin tavaroiden 
hakemiseen varastohyllyistä ja kapeilla käytävillä työskentelyyn kuin teollisuuden huoltokohteisiinkin. 

 
Kaikissa Snorkelin sähkökäyttöisissä puominostimissa, joiden työkorkeus on yli 13 m, on vakiona 
lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™. 

 
 
 
 

 
MB20J MB26J A38E A46JE 
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maks. työkorkeus 8,1 m 9,8 m 13,5 m 16,0 m 

suurin sallittu korikuorma 215 kg 215 kg 215 kg 227 kg 

korkeus taitettuna 1,98 m 1,98 m 2,0 m 2,0 m 

kokonaiskorkeus 2,41 m 2,8 m 4,1 m 5,6 m 

leveys 0,81 m 1,0 m 1,5 m 1,7 m 

paino 2590 kg 2660 kg 3880 kg 6486 kg 

 



 

 

 

A46JRT 

Nopea, voimakas ja vaativien alustojen 4WD- 
nostin on luokkansa huippua tarjoten 16,3 m 
työkorkeuden ja 7,35 m sivu-ulottuvuuden. 
Ahtaisiin paikkoihin tarkoitettu A46JRT:n 
kääntösäde on vain 800 mm – eikä 
nostimessa ole perän ylitystä. Tilava 1,83 m x 
1 m lava sekä 1,5 metrin jib-puomi lisää 
joustavuutta. 

 

 

A62JRT 

Snorkel A62JRT tarjoaa optimoidun 
kaksipyöräohjauksen ja nollaperän ansiosta 
kapean kääntösäteen. Nostimen parhaita 
puolia ovat mm. maksimi lavakorkeus 18,8 m 
ja 9,0 m ”up and over” -väli. Nostin on 
luokkansa suurin ja kuljetuspituus kompakti 
8,5 m. Oskilloiva etuakseli pitää kaikki neljä 
rengasta maassa, oli puomi sitten sisällä tai 
ylhäällä. 

 

 

AB80J/AB85J 

AB85J on Snorkel -malliston suurin 
nivelpuominostin ja sen työkorkeus on 27,7 
m ja sivu-ulottuma 18,8 m. Uskomaton ”up 
and over” -ulottuma yhdistettynä kääntyvään 
jib-puomiin varmistavat erinomaisen 
ajettavuuden ja 4-veto ja 4-pyöräohjaus 
tekevät siitä voimakkaan kumppanin kaikille 
työmaille. AB80J:n työkorkeus on 26,4 m ja 
siinä on kääntyvää jib-puomia lukuun 
ottamatta kaikki AB85J:n ominaisuudet. 

 
 
 

 
DIESELKÄYTTÖISET NIVELPUOMINOSTIMET 
Raskaille työmaille tarkoitetut Snorkelin nivelpuominostimet yhdistävät hyvin voiman ja tarkkuuteen. Luokkansa 
huippuominaisuuksilla varustetuilla nostimilla saavutetaan 27,7 m työkorkeus. 

 
Snorkelin dieselkäyttöisissä nivelpuominostimissa on monia erinomaisia ominaisuuksia, kuten ”up and over” ja 
vakiona jib-puomi. Pehmeä proportionaaliohjaus antaa tarkan tuntuman silloin, kun tarvitset sitä eniten. Pitkään 
ja tuottavaan käyttöön tarkoitetut Snorkelin nivelpuominostimet toimivat hydrauliikalla ja releohjaimilla, mitkä 
tekevät niistä uskomattoman helpon ja edullisen huoltaa sekä korjata. 

 
Kaikissa Snorkelin nivelpuominostimissa on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™. 
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maks. työkorkeus 16,3 m 20,8 m 26,4 m 27,7 m 

suurin sallittu korikuorma 227 kg 227 kg 227 kg 227 kg 

korkeus taitettuna 2,16 m 2,6 m 2,9 m 2,9 m 

pituus taitettuna 5,7 m 8,6 m 9,8 m 12,5 m 

leveys 2,1 m 2,4 m 2,6 m 2,6 m 

paino 7540 kg 10659 kg 16730 kg 17500 kg 

 



 

 

 

400S/460SJ 

Snorkel 400S -teleskooppipuominostimen 
työkorkeus on 14,2 m ja sivu-ulottuvuus 10,1 
m. Lisää joustavuutta tarjoaa 460SJ, joka on 
sama nostin lisättynä 2m jib-puomilla. 460SJ 
-teleskooppipuominostimen työkorkeus on 
16 m ja ulottuvuus 12,8 m. 
Rakennustyömaille tarkoitetut 400S ja 460SJ 
selviytyvät voimakkaan nelivedon sekä 
vakiona tulevan oskilloivan akselin ansiosta 
jopa 50 % kaltevuuksista. 

 

 
600S/660SJ 

Snorkel 600S -teleskooppipuominostimen 
maksimityökorkeus on 20,3 m. 660SJ- 
mallissa erona on 2 metrin jib-puomi. 600S 
ja 660SJ –malleihin saatavissa 2,44 m x 0,91 
m ”tri-entry platform”. 660SJ –mallin 
kuljetuspituus on vain 8,5 metriä. 

 

 

TB80/TB86J 

Snorkel TB80 -nostimen työkorkeus on 26,4 m 
ja sivu-ulottuvuus 21,7 m. Rakennustyömaa- 
käyttöön tarkoitetussa nostimessa on vakiona 
neliveto. Jos tarvitset lisää joustavuutta, valitse 
TB86J, joka on sama nostin varustettuna 2 m 
jib-puomilla ja jonka työkorkeus on 28,2 m ja 
sivu-ulottuma 23,9 m. 

 
 
 

 
DIESELKÄYTTÖISET TELESKOOPPIPUOMINOSTIMET 
Snorkelin teleskooppipuominostimet on tarkoitettu raskaille työmaille ja kestämään kovassa käytössä. Tehokas 
dieselmoottori, alustan maavara ja korkean vääntömomentin ajomoottorit saavat aikaan erinomaisen 
suorituskyvyn vaikeassa maastossa ajamiseen. Snorkelin valmistamat nostimet ovat yksinkertaisia, vankkoja, 
hydrauliikalla ja releohjaimilla varustettuja henkilönostimia, jotka ovat helppo käyttää ja huoltaa. 

 
Uusissa Snorkelin 400S-, 460SJ, 600S- ja 660SJ -malleissa on samanlainen runkosuunnittelu, joka 
parantaa huoltoa ja vähentää varaosavarastojen tarvetta. Kaikissa Snorkelin teleskooppipuominostimissa 
on vakiona lisäohjausjärjestelmä Snorkel Guard™. 

 
 
 
 

 
400S* 460SJ* 600S 660SJ TB80 TB86J 

 

maks. työkorkeus 14,2 m 16,0 m 20,3 m 22,1 m 26,4 m 28,2 m 

suurin sallittu korikuorma 272kg** 272 kg 272kg** 272 kg 227 kg 227 kg 

korkeus taitettuna 2,38 m 2,38 m 2,52 m 2,52 m 2,9 m 2,9 m 

pituus taitettuna 7,57 m 8,76 m 9,2 m 10,5 m 11,8 m 11,5 m 

leveys 2,31 m 2,31 m 2,46 m 2,46 m 2,6 m 2,6 m 

paino 7135 kg 7829 kg 11430 kg 12303 kg 13644 kg 18615 kg 

*Alustavat tiedot ** Rajoittamaton lavakapasiteetti. Rajattu lavakapasiteetti on 454 kg – työolosuhteet ks. käyttöopas. 
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TB120/TB126J 

Snorkel TB120 -nostimen työkorkeus on 
38,6 m ja sivu-ulottuvuus 18,9 m. 
Rakennustyömaakäyttöön tarkoitetussa 
nostimessa on vakiona voimakas neliveto sekä 
kiinteä etuakseli ja levittyvä taka-akseli. Jos 
tarvitset lisää joustavuutta, sama nostin on 
saatavissa varustettuna 2 metrin jib-puomilla, 
jonka työkorkeus on 40,4 m ja sivu-ulottuma 
19,2 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TB120 TB126J 
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Snorkel 660SJ 
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maks. työkorkeus 38,6 m 40,4 m 

suurin sallittu korikuorma 227 kg 227 kg 

korkeus taitettuna 3,0 m 3,2 m 

pituus taitettuna 12,9 m 13,6 m 

leveys 2,6 m 2,6 m 

paino 17917 kg 19000 kg 

 



 

 

 
TL37J 

on kattavasti varusteltu, hintalaatu- 
suhteeltaan erinomainen hinattava 
nostin. Nivelpuomin työkorkeus on 12,9 
m ja sivu-ulottuma 5,6 m. Ketteryyttä 
lisäävät 1,3 m pitkä ja kallistettava 130° 
jib-puomi. Täysproportionaalisten 
hydrauliohjainten ansiosta TL37J on 
käyttäjäystävällinen ja helppo huoltaa. 

 

 

TL39 

TL39 on vankka ja silti kompakti hinattava 
nostin, jonka työkorkeus on 13,5 m ja sivu- 
ulottuma 6,4 m. Alle 1500 kg painavan 
nostimen kuljetuspituus on vain 5 m. Vakiona 
hydrauliset tukijalat. Lisävarusteena saatavilla 
myös automaattisesti tasaavat tukijalat. 

 

 

TL49J 

Nivelteleskooppipuomilla varustettu 16,7 m 
työkorkeudella varustettu hinattava nostin ja 
130° kääntyvä jib-puomi takaavat erinomaisen 
tuntuman ja luokkansa johtavan 8,5 m sivu- 
ulottuman. Hydrauliohjaimet ja jykevät puomit 
tekevät TL49J-mallista kestävän nostimen, jota 
on helppo käyttää ja huoltaa. Saatavilla eri 
käyttövoimalla mm. hybridiversiona. 

 
 
 

 
TL-SARJAN HINATTAVAT PUOMINOSTIMET 
Snorkelin hinattavat puominostimet ovat kattavasti varusteltuja, vankkoja ja kestäviä henkilönostimia, jotka ovat 
erittäin kustannustehokkaita. Ne ovat helppoja huoltaa, sekä käyttäjäystävällisiä. TL-mallisarjan nostimia voi 
kuljettaa useimmilla autoilla ja kevyillä hyötyajoneuvoilla ja ne ovat erinomainen investointikohde. 

 
Useimpiin Snorkelin vedettäviin puominostimiin on saatavana monia eri moottorivaihtoehtoja, kuten bensiini, 
diesel, sähkö ja hybridi. Lisävarusteina on saatavana mm. lavan paineilmansyöttö, kitkakäytön tuki ja työvalot. 

 
 
 
 
 
 
 

TL37J TL39 TL49J 
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maks. työkorkeus 12,9 m 13,5 m 16,7 m 

suurin sallittu korikuorma 215 kg 215 kg 200 kg 

korkeus taitettuna 2,1 m 2,01 m 2,16 m 

kuljetuspituus 6,4 m 5,0 m 7,1 m 

kuljetusleveys 1,61 m 1,61 m 1,72 m 

paino 1586 kg 1480 kg 2389 kg 

 



 

 

 
 
 
 

MAASTOKUROTTAJAT 
Snorkelin kurottajat ovat vankkoja, luotettavia, tehokkaita ja helppokäyttöisiä. Muiden Snorkelin 
tuoteperheiden tapaan ne on helppo huoltaa ja niiden kokonaiskustannukset jäävät pieniksi. 

 
Snorkelin maastokurottajat sisältävät ergonomisesti muotoillun, kauttaaltaan suljetun ja ilmastoidun ohjaamon, 
joka takaa helpon käytön ja erinomaisen näkyvyyden. Tehokkaat Tier 4 Final -moottorit ja täysautomaattinen 
hydrostaattinen ajo varmistavat täyden tehon työssä ja proportionaalisten ohjainsauvojen ansiosta työskentely 
on tarkkaa. 

SR626 
SR1442 
SR1745 

 
 
 
 
 

 
SR626 

Snorkel SR626 on kompakti maastokurottaja 
raskaille työmaille. Vain 1,89 m 
työskentelyleveydellä tämä kurottaja on 
ihanteellinen työskentelyyn ahtaissa paikoissa. 
Sen nostokyky on 2600 kg ja 
maksiminostokorkeus 5,79 m. 

SR1442 

Snorkel SR1442 -maastokurottaja on 
varustettu vahvalla nelivedolla, rapuohjauksella 
ja tukijaloilla. Jykevä ja vankka SR1442 on 
ihanteellinen rakennustyömaille. 

SR1745 

Snorkel SR1745 –maastokurottaja selviytyy 
helposti raskaista kuormista. Tehokkaan 
nelivedon ja kolmiosaisen puomin ansiosta, 
tämän kurottajan ulottuvuus on tavallista 
suurempi. Vakiona tulevat tukijalat ja 
tasausominaisuudet takaavat vankan 
suorituskyvyn kaikilla työmailla. 

 
SR626 SR1442 SR1745 

 

maks. työkorkeus 5,79 m 13,5 m 16,4 m 

nostokapasiteetti 2600 kg 4200 kg 4535 kg 

korkeus taitettuna 1,93 m 2,56 m 2,56 m 

pituus haarukan pintaan* 4,19 m 6,45 m 6,6 m 

leveys 1,89 m 2,3 m 2,3 m 

paino 4700 kg 11150 kg 12180 kg 

*pituus haarukan kannattimeen = pituus kannattimesta vastapainoon. 
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*0,36 m kuormakeskus 

 

 
 

 
 

 
ML12M/ML16M/ML20M 

Kapeat ja erittäin kompaktilla lyhennetyllä 
mastolla varustetut MLM-mallit ovat 
helppoja kuljettaa oviaukoista ja kapeista 
paikoista ilman kallistusjärjestelmää. Sen 
vuoksi ne ovat ihanteellinen ratkaisu 
teollisuus- ja varastokäyttöön, jossa kuormia 
kuljetetaan pidempiä matkoja. 

 
 

 

ML12C/ML18C/ML24C 

MLC-mallit on tarkoitettu raskaaseen käyttöön 
työmaille. MLC12C:n nostokorkeus on 3,5 m 
ja kuormakapasiteetti 340 kg. Suurin malli 
ML24C suoriutuu 295 kg kuormista 0,36 m 
lastauspisteestä 7,4 m korkeuteen. 

 
 
 
 
 
 

RAKENNUS- JA PIENOISKOKOISET MATERIAALINOSTIMET 
Snorkelin materiaalinostimet ovat monipuolisia, kestäviä ja kuormannostokyvyltään luokkansa parhaita. 
Säädettävien kuormauspyörien ja helposti kokoontaitettavien tukijalkojen ansiosta ne ovat helppoja 
kuljettaa ja pystyttää. 

 
Snorkelin materiaalinostimien kaksivaihdevinssin ansiosta pystytään nostamaan kuormia jopa kaksi kertaa 
nopeammin kuin markkinoiden muilla materiaalinostimilla. Vakiona kaapelinohjain ja kestävät, jälkiä 
jättämättömät pyörät. Vankat alumiinivaluprofiilit ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut metallivalukaapelirullat 
takaavat pitkän käyttöiän ja maksimaalisen tuoton sijoitukselle. 

 
MLM-mallit ovat pienoiskokoisia nostimia, jotka mahtuvat helposti oviaukoista. MLC-mallit on tarkoitettu 
raskaaseen rakennuskäyttöön. 
. 

 

 
ML12M ML16M ML20M ML12C ML18C ML24C 
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nostokorkeus – haarukat ylhäällä 3,8 m 4,9 m 6,0 m 4,0 m 5,6 m 7,4 m 

maks. kuormakapasiteetti* 318 kg 295 kg 272 kg 340 kg 318 kg 295 kg 

korkeus taitettuna 1,59 m 1,59 m 1,59 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m 

pituus taitettuna 0,84 m 0,88 m 0,91 m 0,85 m 0,85 m 0,85 m 

pituus taitettuna 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 

paino 120 kg 135 kg 151 kg 111 kg 141 kg 162 kg 

 



*0,36 m kuormakeskus 

 

 
 

 
 

 

ML5I/ML10I/ML15I 

Matalalla työskentelyyn tarkoitetun ML5I- 
nostimen nostokyky on 454 kg ja 
nostokorkeus 2,0 m. ML10I suoriutuu 408 
kilon kuormista 3,4 m korkeudelle ja ML15I 
363 kilon kuormista 4,8 m korkeudelle. 

 
 

 
ML20I/ML25I 
MLI-sarjan suurimmat mallit ML20I ja 
ML25I on varustettu vakiona tukijaloilla ja 
jälkiä jättämättömillä pyörillä. ML20I pystyy 
nostamaan 340 kilon kuormia 6,2 m 
korkeuteen ja ML25I 272 kilon kuormia 7,6 m 
korkeuteen. Jousilukituksella varustetut tukijalat 
saa helposti auki ja kokoon. 

 
 
 
 
 
 

TEOLLISUUDEN MATERIAALINOSTIMET 
Alansa kestävimmissä ja luotettavimmissa Snorkelin teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa materiaalinostimissa on 
vakiona kahdella kädellä kuormituksen alaisena toimiva kaksivaihdevinssi, ja ne soveltuvat kaikenlaiseen 
materiaalinkäsittelyyn. 

 
Snorkelin MLI-sarjaan kuuluu viisi mallia (2–7,6 m), jotka ovat vankkoja, mutta silti riittävän kompakteja 
mahtuakseen kapeista käytävistä ja ahtaista paikoista. Luokkansa paras kapasiteetti maksimoi tuottavuuden ja 
erittäin kestävät alumiinivaluprofiili sekä metallivalukaapelirullat takaavat pitkän käyttöiän. 

 
 
 
 
 
 

ML5I ML10I ML15I ML20I ML25I 
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nostokorkeus – haarukat ylhäällä 2,0 m 3,4 m 4,8 m 6,2 m 7,6 m 

maks. kuormakapasiteetti* 454 kg 408 kg 363 kg 340 kg 272 kg 

korkeus taitettuna 1,9 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m 

pituus taitettuna 0,85 m 0,85 m 0,85 m 0,8 m 0,8 m 

pituus taitettuna 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 

paino 89 kg 106 kg 122 kg 150 kg 167 kg 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNORKEL ON NYT TAVOITETTAVISSA 24/7 
Snorkel viettää 60-vuotisjuhlavuottaan ja julkaisi sen kunniaksi vuoden 2019 alussa täysin uudet, mobiililaitteille optimoidut 
verkkosivunsa. Uusi sivusto parantaa huomattavasti asiakaskokemusta tarjoten laajan valikoiman Snorkelin 
jälkimarkkinointiin liittyviä palveluja 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa: www.snorkellifts.com. 

 

THE PLATFORM™ 
Snorkelin uusi tuotetukiportaali The Platform™ tarjoaa kattavan valikoiman Snorkelin teknisiä julkaisuja, mukaan lukien 
interaktiivisia uutiskirjeitä. Tutustu theplatform.snorkellifts.com. 

 

THE TOOLBOX™ 
Snorkelin tuoteasiantuntijoiden kehittämä The Platform™ on viimeisintä tietoa sisältävä resurssikeskus Snorkelin tuotteiden 
omistajille ja käyttäjille. Resurssikeskuksen kattavasta käyttöopas- ja videovalikoimasta saat tietoa Snorkel-nostimien 
turvallisesta käytöstä ja kunnossapidosta, vianmäärityksestä, huollosta yms. 

 

...JA PALJON, PALJON MUUTA. 
Sivustoltamme www.snorkellifts.com löydät vaivattomasti autorisoidun Snorkel-maahantuojan ja voit selvittää 
valintatyökalullamme, minkä tyypin mastonostimen tarvitset, katsoa tuotevideoita, lähettää kyselyjä ja paljon muuta. 

UUSI 

http://www.snorkellifts.com/
http://www.snorkellifts.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämän esit- 
teen valokuvat ja kaaviot ovat ainoastaan myynninedistämistarkoituksiin. Lisätietoa 
asianmukaisesta käytöstä ja huollosta löydät Snorkelin käyttöoppaista. 

Vigo Centre, Birtley Road 
Washington, Tyne & Wear 

NE38 9DA, UK 
P +44 (0) 845 1550 057 
F +44 (0) 845 1557 756 

OV0719 
CE-merkki 
© Snorkel 2019 

Paikallinen jakelija: 
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