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September 2018, Aschaffenburg / Saksamaa 
 

Suurim tõstukijuhtide võistlus toimus juba 14. korda järjest Aschaffenburgi linna keskväljakul, kuhu selle 

jaoks oli püstitatud spetsiaalne võistlusareen koos tribüünide ning messialaga. Kokku osales kolmel päeval 

erinevates võistlustes üle 200 tõstukijuhi, kes pidid täitma tõstukitega erinevaid ülesandeid, mis nõudsid 

suurt täpsust ja tõstuki väga meisterlikku käsitlemist.  

 

Parimad selgusid individuaal arvestuses eraldi meeste ja naiste kategoorias, ettevõtete võistkondade ja 

riikide võistkondade arvestuses. 

 



Kolm päeva iga aasta septembris on StaplerCup Aschaffenburgi linna suurim sündmus, kus lisaks 

tõstukijuhtide võistlusele on ka messiala nii täiskasvanutele kui lastele, lisaks kõigil päevadel 

meelelahutusprogramm, kus esinevad tuntud saksa muusikud ja ansamblid. Õhtuti on võistlejatele pidu 

Oktoberfest stiilis suures telgis, linnarahvale aga kontserdid võistlusareenil. 

 

 

Eesti tõstukijuhid võistlemas 

Eesti võistkond osales sel aastal koosseisus Jaanus Tedrema, Carol Kodu, ja Rain Villo. 

 

Kõik Eesti võistlejad olid finaalvõistlusel esimest korda, mis lisas veelgi võistluspinget.  

 



Võistkondlikul mõõduvõtmisel on tuleb piiratud alal omavahel koostööd tehes ette antud ülesanded täita 

kiiresti ja ilma vigadeta. Kasutusel on kolm erinvat tõstukit – lükandmastiga laotõstuk ja elektriline ning 

gaasil töötav vastukaalutõstuk, kõik peavad suutma opereerida sama suures piiratud alas. Ülesannete 

kõigus tuleb objekte liigutada etteantud skeemi järgi alast väljumata, midagi maha pillamata ja võimalikult 

kiiresti. 

 

 

Seekord oli parim Saksa võistkond, neile järgnesid Itaalia ja Hollandi tiimid, Eesti võistkond jäi esikümne 

piirile. 

 

 



Võistluste ülesanded olid iga ringiga keerulisemad, tõstukiga üle takistuste sõites oli vaja kahvlite peale 

hoida paigal kergesti veerevat rehvi. 

 

 

Ettevõtete arvestuses olid parimad SMP Saksamaalt,  

Petrovich Venemaalt ja Gardena samuti Saksamaalt 

 

 

 

 



Eraldi oli see kord kavas Guinness maailmarekordi üritamine „Perfect Truck“ tõstukite rataste vahetuses, 

mis ka õnnestus ja seega saab tõstuki rattad vahetada alla 1 minuti ja 50 sekundi. 

 

 

 

Juba järgmisel aastal on toimumas StaplerCup eelvoorud Eestis, kus kõigil tõstukijuhtidel on võimlik oma oskused 

proovile panna ja esindada Eestit finaalvõistlusel 2019 aasta septembris Aschaffenburgis. 

www.staplercup.com  
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