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Ripustus, kiskot ja kiinnikkeet 

Työvälineiden ja koneiden ripustaminen liikkuviin kiskoihin on 
nykyään hyvin yleinen ja tehokas vaihtoehto, jonka avulla eten-
kin käsivarsien ja hartioiden rasitusvammat on mahdollista mini-
moida. 
 
Kiskomme, rakennusosamme ja lisävarusteemme mahdollistavat 
monenlaiset, juuri teidän tarpeisiinne sopivat ratkaisut. 
 
Ergofokuksen kisko- ja ripustusjärjestelmään sisältyy runsaasti 
osia muun muassa vatkainten, koneiden, kauhojen ja johtojen 
ripustukseen. Valikoimissamme on myös kääntövarsia ja muita 
erikoiskiinnikkeitä, jotka voidaan mukauttaa juuri teidän tarpei-
siinne ja olosuhteisiinne. 
 
Mikäli jokin lisävaruste puuttuu tai tarvitsette apua omiin tarpei-
siinne sopivan ratkaisun löytämiseen, ottakaa yhteyttä Ergofo-
kukseen maksuttoman konsultoinnin sopimista varten. 
 
 
Autamme teitä tietenkin jokaisessa vaiheessa mittojen otosta 
aina lopulliseen asennukseen. 
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 Yleistä 

Jollei muuta ilmoiteta, kaikki kiskot ja kiinnikkeet valmistetaan vakiona ruostu-
mattomasta teräksestä 304L (A2). Kyseisestä teräksestä valmistetut kiskot  
sopivat erinomaisesti myös vaativiin olosuhteisiin, kuten suurkeittiöihin ja  
elintarvike- ja lääketeollisuuteen. 
 
Erittäin vaativiin olosuhteisiin, kuten kemian teollisuuteen ja meriympäristöön, 
voimme toimittaa useimpia komponentteja haponkestävästä teräksestä 316L 
(A4). Ottakaa meihin yhteyttä, jos haluatte lisätietoja. 

SKENSYSTEM 

Materiaalit 

Kapasiteetti 

Kiskojärjestelmä on mukautettu 60 kilon kuormitukselle, jollei muuta ilmoiteta. 
Tähän sisältyvät myös mahdolliset kuljettimet, keventimet ja lisävarusteet. Jos 
tarvitsette muuta kapasiteettiä, ottakaa meihin yhteyttä maksuttoman konsul-
toinnin sopimista varten. 

Kuormituksen ollessa 60 kg katto- tai seinäkiinnikkeiden maksimietäisyys on 
1 500 mm. Ks. piirros. Kuormituksen ollessa 20 kg maksimietäisyys on 2 000 
mm. 

Viimeisen kiinnikkeen ja kiskon päädyn maksimietäisyys on 300 mm, ks. piirros. 
 

Käytettäessä liitosta vaativia pitkiä kiskoja katto- tai seinäkiinnike on asennetta-
va enintään 300 mm:n päähän liitoskohdasta. 
 
Kaarevia kiskoja käytettäessä katto- tai seinäkiinnike on asennettava suoraan 
liitoskohtaan. 
 
Kaikki kiskot ja kiinnikkeet voi liittää yhteen ja mukauttaa juuri teidän tarpei-
siinne ja edellytyksiinne. 
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SKENSYSTEM  Ripustusehdotuksia 

 

I-asennus 

 Tuotenro  Nimitys    Lukumäärä 
1) 40300a-FR  Kisko ruostumaton   1 kpl L=2000/3000 mm,  
         katkaistaan mittaan 
1) 40300c-FR  Pysäytin ruostumaton  2 kpl 
2) 40300d-FR  Kuljetin ruostumaton  1 kpl 
3) 40300b-FR  Kattokiinnike ruostumaton 2 kpl 

I-asennusta käytetään pääasiassa silloin, kun katto on tasainen ja yhdessä  
tasossa. Kiskon, keventimen tai ripustettavan välineen tiellä ei myöskään saa 
olla valaisimia, ilmastointiputkia tai vastaavia. 
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SKENSYSTEM Upphängningsförslag  

L-asennus 

 Tuotenro  Nimitys    Lukumäärä 
1) 40300a-FR  Kisko ruostumaton   1 kpl L=2000/3000 mm, katk. mittaan  
2) 40300b-FR  Kattokiinnike ruostumaton 1 kpl 
3) 40300c-FR  Pysäytin ruostumaton  2 kpl 
4) 40300d-FR  Kuljetin ruostumaton  1 kpl 
5) 40300g-FR  Seinäkiinnike ruostumaton 1 kpl 
6) 40300a-FR  Kisko ruostumaton  1 kplL=2000/3000 mm, katk. mittaan 
7) 40300e-FR  Kulmakiinnike ruostumaton 1 kpl 
8) FM0007  Kiinnitysmutteri M8 ruost. 1 kpl 
9) FM0006  Hammastettu lukituslevy 1 kpl 
10) FM0005  Kuusiokoloruuvi M8  1 kpl 

L-asennusta käytetään, kun kiinnityspisteet 
ovat eri korkeudella. Asennustapa on ylei-
nen suurkeittiöissä, joissa halutaan käyttää 
hyvänä ergonomisena ratkaisuna esim.  
Ergoscoop™-kauhaa. Kulmakiinnike kiinni-
tetään tällöin kattoon ja kattokiinnike ruu-
vataan tuuletinkupuun kattilan yläpuolelle. 
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SKENSYSTEM  Ripustusehdotuksia 

U-asennus 

 Tuotenro  Nimitys    Lukumäärä 
1) 40300a-FR  Kisko ruostumaton   1 kpl L=2000/3000 mm, katk. mittaan 
2) 40300c-FR  Pysäytin ruostumaton  2 kpl 
3) 40300d-FR  Kuljetin ruostumaton  1 kpl 
4) 40300g-FR  Seinäkiinnike ruostumaton 2 kpl 
5) 40300a-FR  Kisko ruostumaton   2 kpl L=2000/3000 mm, katk. mittaan 
6) 40300e-FR  Kulmakiinnike ruostumaton 2 kpl 
7) FM0007  Kiinnitysmutteri M8 ruost. 2 kpl 
8) FM0006  Hammastettu lukituslevy 2 kpl 
9) FM0005  Kuusiokoloruuvi M8  2 kpl 

U-asennusta käytetään pääasiassa korkeakattoisissa tiloissa, jolloin kiskoa on laskettava 
ergonomisen ratkaisun saavuttamiseksi. Esteenä voi olla myös esim. loisteputkia tai  
ilmastointilaitteita. 
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SKENSYSTEM  Ripustusehdotuksia 

SILTANOSTURIASENNUS 

 Tuotenro  Nimitys    Lukumäärä 
1) 40300d-FR  Kuljetin ruostumaton  2 kpl 
2) 40300a-FR  Kisko ruostumaton  1 kpl L<= katkaistaan 

        mittaan 
3) 40300i-FR  C-pulttikiinnike ruostum. 2 kpl 

Siltanosturiasennus tehdään kahteen kiskoon aiem-
pien kuvausten mukaisesti. 
Siltanosturikiskon (nro 2 alla) pituus mukautetaan 
tarpeen mukaan. 
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SKENSYSTEM 

 

 
Tuotenumero:   40300a-FR 
Nimitys:    Kattokisko ruostum. 
 
Kisko ruostumatonta 304L-terästä, saatavana 2 tai 3 
metrin vakiopituuksina. 
Muut pituudet tilauksesta. 

 
Tuotenumero:  40300b-FR 
Nimitys:   Kattokiinnike 
   ruostum. 
 
Kattokiinnike ruostumatonta terästä  
kiskolle 40300a.  
Kattokiinnitysruuvit eivät sisälly toimituk-
seen. 

Tuotenumero:   40300g-FR 
Nimitys:    Seinäkiinnike  
    ruostum. 
 
Seinäkiinnike ruostumatonta terästä kiskolle 
40300a. Kiinnikettä käytetään myös kiskon 
alentamiseen. 
Seinäkiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen. 

 Kiskot ja kiinnikkeet 

 
Tuotenumero:   40300s-FR 
Nimitys:    Kaareva kisko  
    ruostum. 
 
Kaareva kisko 90° ruostumatonta 304L-terästä. 
Säde 500 mm. Liitetään kattokiskoon 40300a jat-
kokappaleella 40300f-FR. 
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SKENSYSTEM 

 

 
Tuotenumero:   40300i-FR 
Nimitys:    C-pulttikiinnike ruostum. 
 
C-pulttikiinnike ruostumatonta terästä kiskolle  
40300a-FR. Käytetään ripustuskiinnikkeenä ja kiinnik-
keenä siltanosturiasennuksessa. 

Tuotenumero:  40300e-FR  
Nimitys:   Kulmakiinnike ruostum. 
 
Kulmakiinnike ruostumatonta terästä kiskolle´. 
40300a-FR Kulmakiinnike ruostumatonta terästä 
kiskolle 40300a-FR. Käytetään kiskon alentami-
seen kun edessä on esim. valaisin tai tuuletin. 
Mukana 2 kpl kuusiokoloruuveja M8x20, 2 kpl 
lukituslevyjä ja 2 kpl kiinnitysmuttereita. 
 
Kattokiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen. 

Tuotenumero:  40300f-FR  
Nimitys:   Jatkokappale ruostum. 
 
Jatkokappale ruostumatonta terästä kiskolle 40300a-FR. 
Käytetään kiskojen liittämiseen pidemmäksi kappaleeksi. 

 Kiskot ja kiinnikkeet 

Tuotenumero:   40300c-FR 
Nimitys:    Pysäytin ruostum. 
 
Pysäytin ruostumatonta terästä kiskolle 40300a.  
Pysäytin estää kuljettimia yms. putoamasta kiskolta. 
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 Kiskot ja kiinnikkeet 

Tuotenumero:  40300n-FR 
Nimitys:   Seinäkannatin  
   ruostum. 
 
Seinäkannatin ruostumatonta terästä kis-
kolle 40300a. Kannatinta käytetään kiskon 
40300a-FR kiinnittämiseen seinään tai vas-
taavaan pintaan. 
 
Seinäkiinnikeruuvit eivät sisälly toimituk-
seen. 

Tuotenumero:  40300p-FR 
Nimitys:   Kaksoisseinäkannatin  
   ruostum. 
 
Kaksoisseinäkannatin ruostumatonta terästä 
kiskolle 40300a. Kannatinta käytetään kiskon 
40300a-FR kiinnittämiseen seinään tai vastaa-
vaan pintaan. 
 
Seinäkiinnikeruuvit eivät sisälly toimitukseen. 

Tuotenumero: 40300r-FR 
Nimitys:         Kaksoiskattokiinnike 
         ruostum. 
 
Kaksoisseinäkiinnike ruostumatonta terästä 
kiskolle 40300a. 
 
Kattokiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen. 

Tuotenumero: 40300t-FR 
Nimitys:         Seinäkannatin 600 
         ruostum. 
 
Seinäkannatinta käytetään säädettävään 
ripustukseen kattokiinnikkeen ja kiinni-
tysmutterin kanssa. 
Myös kuljetin voidaan ripustaa suoraan 
kiskoon, mikä mahdollistaa kahden kan-
nattimen välisen siltanosturiratkaisun. 
 
Seinäkiinnitysruuvit eivät sisälly toimi-
tukseen. 
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 Kuljettimet 

 

 
Tuotenumero:  40300u-FR 
Nimitys:   Kuljetin ruostum. 
 
Kuljetin ruostumatonta terästä kiskolle 40300a-FR. 
Tarkoitettu koneiden ja muiden varusteiden  
ripustukseen. 
Kuljettimeen liitetään tavallisesti jousihaka, joka  
monipuolistaa sen käyttömahdollisuuksia. 

 
Tuotenumero:  40300k-FR 
Nimitys:   Kaapelivaunu  
 
Kaapelivaunu nailonia kiskolle 40300a-FR. 
Tarkoitettu johtojen ripustukseen. 
 
Huom.! Kuljettimessa on sinkittyjä osia. 

Asiakasarvio 
 
Alla muutama sana Ergofokus-kiskojärjestelmiä ja niiden lisävarusteita käyttävältä asi-
akkaalta: 
 
”Hei! Olemme todella tyytyväisiä ÖSURIIMME™. Käsivarsiin, hartioihin ja ranteisiin koh-
distuva rasitus on pienentynyt huomattavasti. Asennus ja toimitus sujuivat aivan loista-
vasti! Björn sai meille aikaan todella hyvän ratkaisun, vaikka siihen vaadittiin muutakin 
kuin kiskojen sun muiden kiinnittäminen paikoilleen. Saamastamme kohtelustakaan 
meillä ei ole lainkaan valittamista, vaan olemme todella tyytyväisiä.” Monica Hertzman, 
emäntä, Norrköping. 
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 Kääntövarret 

Tuotenumero:  40310 
Nimitys:   Kääntövarrellinen seinäkiinnike, lakattua terästä 

Lattiakiinnike         K 1600–2500 
Kääntövarsi         P 1000 
Kuormitus          10 kg 
Varsi           Lakattua terästä 
Pylväs          Lakattua terästä 
Kuljetin          Galvanoitua terästä  

Kääntövarsi          P 1000 
Kuormitus           16 kg 
Varsi            Lakattua terästä 
Seinäkiinnike          Lakattua terästä 
Kuljetin           Galvanoitua terästä

Tuotenumero:  40320 
Nimitys:   Kääntövarrellinen kattokiinnike, lakattua terästä 

KISKOJÄRJESTELMÄ 



 

Tuotenumero:  61023 
Nimitys:   Kevennin 2–3 kg 
 
Kevennin ripustetaan kuljettimen ja kevennettävän esineen väliin, josta tulee ”painoton”. 
Tarkoitettu 2–3 kg:n painolle. 
Keventimen vastus voidaan mukauttaa yksilöllisesti. 
Mukana 2 kpl ruostumattomia jousihakoja 60x6. 

 
Tuotenumero:  40103 
Nimitys:   Kevennin 4–6kg 
 
Kevennin ripustetaan kuljettimen ja kevennettävän esineen väliin, josta tulee ”painoton”. 
Tarkoitettu 4–6 kg:n painolle. 
Keventimen vastus voidaan mukauttaa yksilöllisesti. 
Mukana 2 kpl ruostumattomia jousihakoja 60x6. 
 
 

Tarvitessanne suurempia keventimiä ottakaa yhteyttä Ergofokukseen. 

 Keventimet 

Keventimet 
 
Paineilma- ja sähkökäyttöisten käsikoneiden ripustukseen. Helppo säätää koneen painon mukaan 
sekä säädettävä johdonpysäytin halutun johdonpituuden valitsemiseksi. Turvasalpa estää lastia 
putoamasta, jos jousi katkeaa. Ruostumattomassa teräsvaijerissa on tehokas ohjaus, joten syöttö- 
ja antojärjestelmää ei tarvita. Itsevoiteleva liukulaakeri. Alumiinikotelo, jonka kaksi kiinnitys-

pistettä takaavat turvallisuuden. 

 Lisävarusteet 

Tuotenumero: FM0004 
Nimitys:  Jousihaka  
  60x6 ruostumaton 

Tuotenumero: FM0002 
Nimitys:  Jousihaka  
  80x8 ruostumaton 

Tuotenumero: FM0003 
Nimitys:  Jousihaka  
  90x9 ruostumaton 

Tuotenumero: FM0005 
Nimitys:  Kuusiokoloruuvi  
  M8x20 ruostumaton 

Tuotenumero: FM0006 
Nimitys:  Hammastettu lukituslevy  
  8,5 mm M8-ruuveille 
  A4 haponkestävä 

Tuotenumero: FM0007 
Nimitys:  Kiinnitysmutteri M8 
  ruostumaton 
Mutteria käytetään mm. lukitukseen 
kattokiskon 40300a-FR sisällä. 
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 Esimerkkejä 

 

Ergomixer™ kaarevassa kiskojärjestelmässä 
 
Alla on erinomainen esimerkki Ergofokuksen ergonomisesta kokonaisratkaisusta.  
Asiakas valitsi ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiskojärjestelmän, jonka käyt-
töalue on optimoitu kaarevien kiskojen avulla. 
Lisäksi Robot Coupen, tehosekoittimen ja yleiskoneen kiinnike on ripustettu  
keventimeen, jolloin hartioihin ja käsivarsiin kohdistuva rasitus vähenee ja ehkäistään 
mahdollisia tulevia rasitusvammoja. 
Ergofokus toimittaa myös Robot Coupe -valikoiman tehosekoittimia ja yleiskoneita. 
 



 Esimerkkejä  

 

Easy Scoop Double™ ja Ergomixer™ 
 
Asiakas valitsi ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiskojärjestelmän, jonka  
siltanosturiasennus mahdollistaa liikuteltavan ja muuntautuvan käytön. 
Kiskoihin on ripustettu kaksi Easy Scoop Doublea™ sekä Robot Coupen, tehosekoittimen 
ja yleiskoneen kiinnike rasitusta pienentäviä keventimiä käyttäen. Siten on saatu aikaan 
sekä tuottavuuden että ergonomian kannalta optimoitu ratkaisu. 
Kiskojärjestelmän ja lisävarusteet toimitti Ergofokus. 



T A R J O A M M E 
ergonomisia ratkaisuja 

suurkeittiöille ja teollisuudelle 

Yhteyshenkilösi 
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