
26   www.koneporssi.com  4/2017

Henkilönostolava-auto liikkeelle B-kortilla
HEIKKI HILTUNEN

Metsola-Group Oy hankki kevyen luo-
kan GSR-henkilönostimen Mobile Lift 
Oy:ltä Turusta. Henkilönostin laajen-
taa Metsola Groupin vuokrakoneiden 
tarjoomaa. GSR-nostin on asennettu 
Mercedes-Benz Sprinter -pakettiauton 
päälle. Ajoneuvoa voi kuljettaa henki-
löauton ajo-oikeudella. Metsola-Grou-
pin Kouvolan toimipisteen myynnistä 
vastaavan Antero Putkosen mukaan 
itse nostinta on helppo käyttää. Help-
poudesta huolimatta laitteen ulot-
tuvuusominaisuudet ovat kattavat. 
Kuntien huoltotyöt ja kiinteistöjen 
vaatimat henkilöstönostot saadaan 
GSR-nostimella hoidettua helposti ja 
turvallisesti.

P akettiauton päälle asennettu 
henkilönostin näyttää ammat-
tilaisen laitteelta. Perehdytys 

ei kuitenkaan vie paljon aikaa, vaik-
ka käyttäjä olisi ensikertalainen.

”Tärkein asia nostimen käytös-
sä on alustan petaaminen. Nostoko-
rin kantavuus on 250 kilogrammaa. 
Nostin nostaa korin 23 metrin kor-
keuteen ja ulottuu sivulle 13 met-
riin. Vaikka tukijalkojen tasaaminen 
on automatisoitu, pitää alustan olla 
kantava”, toteaa Antero Putkonen. 
Antero on toiminut Metsola-Grou-
pin palveluksessa viisitoista vuotta. 
Kouvolan toimipisteessä hän vastaa 
30 – 300 tonnisten ajoneuvonostu-
reiden vuokrapalvelumyynnistä.

”Metsola-Group palvelee nos-
toalan yrityksenä Kotkassa, Lap-
peenrannassa, Joensuussa ja Savon-
linnassa tämän Kouvolan toimipai-
kan lisäksi. Myynti on välillä kiireistä. 
Vaihtelevuutta riittää. Myymme niin 
pitkiä sopimuksia isoihin urakoihin 
kuin muutamien tuntien nostoja 
lyhyelläkin varoitusajalla. Henki-
lönostoihin tämä uushankinta eli 
italialaisvalmisteinen GSR on selvä 
lisäpalvelu. Pakettiauton päällä asi-
akas liikuttaa nostolaitetta helposti, 
koska B -ajo-oikeus riittää. Liikuttelu 
myös eri toimipisteidemme välillä 
onnistuu. Tarvittaessa asiakas voi 
vuokrata meiltä nostoalan ammat-
tilaisen henkilönostimen mukana”, 
kertoo Putkonen taustoja.

Uusi nosturimerkki vakuutti
Metsola-Groupin Kotkan toimipis-
teen myyjä Timo Mustonen yhtyy 
kollegansa mielipiteeseen uudesta 
henkilönostimesta.

”Ajoneuvon ajamisen helppo-
us verrattuna saman kokoluokan 

perävaununostimeen, automaat-
tinen tasausjärjestelmä ja erilaiset 
varajärjestelmät ovat uuden GSR:n 
etuja. Myös esimerkiksi hydrauliöl-
jyn esilämmitin auttaa kokematon-
ta asiakasta pärjäämään talvisäässä. 
Koneen vuokraajana voimme olla 
varmoja siitä, että asiakas pystyy 
perehdytyksen jälkeen käyttämään 
laitetta oikein ja turvallisesti”, Timo 
Mustonen sanoo.

Laitteen hankinta oli Metso-
la-Groupin omaa ja myös laitteen 
myyneen Mobile Lift Oy:n yhteistä 
ideointia. Mobile Lift toimii GSR-
nostimien maahantuojana. Maa-
hantuojan Sami Siren kertoo kevy-
en ajoneuvon päälle asennettavien 
henkilönostimien lisääntyvästä suo-
siosta Ruotsin mallin mukaan.

”Helppokäyttöisyyden ja luo-
tettavan tuotteen vuoksi uskon ke-
vyen GSR henkilönostimen myyn-

nin kasvamiseen Suomessa. Olem-
me vuodesta 2014 lähtien toimineet 
merkin maahantuojana. GSR on ollut 
Ruotsissa käytössä jo 1990-luvulta, 
joten tiedämme sen toimivan olo-
suhteissamme hyvin”, sanoo Sami 
Siren. Markkinaa B-ajo-oikeudella 
siirrettävälle henkilönostimelle on.

”Nostopalvelu markkinana on 
muutoksessa, erityyppisten ajoneu-
vonostureiden vuokraamiseen on 
tullut lisää vaihtoehtoja. Pyrimme 
kehittämään ja laajentamaan Met-
sola-Groupin toimintaa. Uusi hen-
kilönostinhankinta mahdollistaa 
osaltaan myynnin kasvua”, toteaa 
Antero Putkonen lopuksi. 
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www.metsola-group.fi
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GSR-nostin on nostanut kuvaajan yli 20 metrin korkeuteen. Maassa olevat henki-
löt näyttävät melko pieniltä.

MB Sprinterin ohjaamossa on pääkyt-
kin (main) ja voimanulosotto (PTO). 
Ulosotto kytketään kytkinpoljin poh-
jassa, koska hydrauliikkapumppua 
pyörittää auton vaihteistosta lähtevä 
voimansiirtoakseli. Punaisesta katkai-
simesta saa hydrauliöljyn esilämmi-
tyksen päälle.

Mobile Lift Oy:n Sami Siren (vas), Metsola-Groupin Antero Putkonen ja Olavi Metsola GSR-henkilönostimen luovutus- ja perehdytystilaisuudessa.
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