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Tänä vuonna Intermat-messuille 
tulevat näyttelyvieraat kohtasi-
vat sisääntuloaulassa kuusi met-
riä korkean pienoismallin Lieb-
herr LR 1750 -telanosturista. Oi-
kea nosturi ulottuisi vastaavalla 
puomikombinaatiolla vajaan 80 
metrin korkeuteen. Suurimmil-
laan LR 1750:n puomin huippu 
voi ulottua 198 metriin.

Liebherr LR 1750 tuli tuotantoon 
vuonna 2001. Se on tarkoitettu 
suurta nostokorkeutta vaativiin 
raskaisiin nostoihin. Sen ominta 
käyttöaluetta ovat siltojen, teolli-
suuslaitosten ja tuulivoimaloiden 
rakennustyöt. LR 1750 ei ole maa-
ilman suurin nosturi tela-alustais-
ten nostureiden luokassa, mutta 
sen autoalustainen rinnakkais-
malli LG 1750 on sen sijaan suu-
rin yleisellä tieverkolla ajettava 
ristikkopuominosturi maailmas-
sa.

Liebherrin nostokyky on hui-
keat 750 tonnia. Koneen omapai-
no määräytyy luonnollisesti kul-
loisenkin työn edellyttämän puo-
min pituuden ja tarvittavien vas-

tapainojen mukaan. Alavaunun 
keskellä on tavallisesti 95 tonnin 
vastapaino, ylävaunuun voidaan 
sijoittaa enimmillään 250 tonnia 
painoa ja loput on sijoitettava ko-
neen taakse tulevaan apuvaunuun, 
jota voidaan kuormittaa jopa 400 
tonnin painolla. Kokonaispai-
no on silloin suurimmillaan noin 
1 000 tonnia.

Pisimmillään pääpuomin ja sen 
päähän kiinnitetyn lisäpuomin eli 
jibin yhteenlaskettu pituus on 200 
metriä. Ei siis ole ihme, jos tämän 
esikuvan mukainen pienoismalli 
kin on suurikokoinen. 

LR1 1750:stä on olemassa teh-
dasvalmisteisia pienoismalleja 
mittakaavassa 1:50. Näistä Conra-

Damien Carli on rakentanut pienoismallin, jota 
on vaikea kutsua pienoismalliksi, sillä hänen nos-
turillaan on korkeutta kuusi metriä. Se oli saanut 
kunniapaikan tämän vuoden Intermat-messujen 
sisääntuloaulassa.

 Jussi  Laukkanen

ã Daniem Carli ohjaa rakentamaansa pienoismallia melko pitkälle 
samalla tavoin kuin täysikokoista nosturia ohjataan. Ajopöytä on 
toistaiseksi kehitystyön alla ja siihen on vielä tulossa käytettävyyttä 
parantavia pieniä muutoksia.

ã Toisin kuin oikean mittakaa-
van maailmassa, epätasapai-
noon joutuneen taakan voi tar-
vittaessa käydä suoristamassa 
vaikka käsin.

ã Nosturissa on kaikkiaan kuusi köysirumpua, joita pienoismallissa 
pyörittää kutakin oma alennusvaihteella varustettu sähkömoottori. 
Esikuvassa kullakin rummulla on omat hydraulimoottorinsa. 

ã Puomi on koottu hitsaamalla kuten esikuvansa ja se on puretta-
vissa kuljetusta varten samalla tavoin kuin oikea nosturi. Teräsvaije-
reiden sijasta pienoismallissa on käytössä nailonköydet.

din valmistama metallinen malli 
lienee tunnetuin. Se painaa 15 ki-
loa ja on parin metrin korkuinen.

Ranskalainen Damien Carli ei 
kuitenkaan halunnut valmista teh-
dasmallia. Tavoitteena oli ensinnä-
kin pienoismalli, jolla voisi ope-
roida aivan kuten oikealla nostu-
rilla. Damien halusi myös mallin, 
joka sopisi yhteen hänen muiden 
pienoismalliensa kanssa, sillä hän 
harrastaa radio-ohjattavia kuor-
ma-autoja, joiden mittakaava on 
yleisimmin 1:14. 

Hän päätti kuitenkin käytän-
nön syistä rakentaa LR 1750:n 
1:13-mittakaavaan. Raaka-ainee-
na on ollut lähes pelkästään teräs 
ja valtaosa liitoksista on hitsattu-
ja. Malli on täysin toimiva ja kaik-
ki työliikkeet tapahtuvat kuten esi-
kuvassa. Koneen omapaino on 250 
kiloa ja sen nostokapasiteetti rei-
lun kuuden metrin puomilla on 
60 kiloa.

Damien kertoo, että rakentami-
seen kului kaikkiaan 600 tuntia. 
Hän sanoo, että hän on ollut aina 
kiinnostunut maanrakentamises-
ta ja koneista ja pienoismallin ra-
kentaminen suuresta nosturista 
on ollut hänelle haave jo lapsesta 
saakka. 
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