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ÄR DINA KRANAR 
ANPASSADE FÖR 
FRAMTIDEN?
Ökande kostnader för underhåll. Svårigheter att  
möta nuvarande produktionsbehov. Säkerhetsaspekter. 
Alla dessa problem möter du som kranägare varje  
dag i en föränderlig driftsmiljö.

Konecranes CRS Konditionsanalys ger dig rätt 
information om din krans nuvarande skick och dess 
framtida behov. CRS vägleder dig vid dina beslut om 
underhåll och modernisering. Den ger information  
som ökar din krans säkerhet och produktivitet. 

I Sverige är det även ett skallkrav, enligt AFS 2006:6, 
att en konditionsanalys skall genomföras när 
lyftanordningen närmar sig sin konstruktiva livslängd.

BESÖK KONECRANES.SE/SERVICE/CRS OCH LÄR DIG MER OM 
HUR KONECRANES CRS KONDITIONSANALYS HJÄLPER DIG ATT  
TA DITT FÖRETAG TILL NYA NIVÅER.



TRYGGHET OCH KOSTNADS- 
BESPARINGAR MED CRS

• Rekommendationer för säkerhet och 
produktivitet.

• Bedöm om din utrustning lever upp 
till dina produktionsbehov.

• Korrekt information om dina kranars 
och deras komponenters livslängd.

• Hjälp med att planera långsiktiga 
investeringar.

• Vägledning vid beslutsfattande för 
att förbättra tillförlitligheten vid 
driften.

• Uppfylla fastställda myndighetskrav.

Konecranes CRS Konditionsanalys är en teknisk utvärdering 
som undersöker din krans nuvarande skick och ger en 
teoretisk beräkning av dess återstående tekniska livslängd. 
Undersökningen resulterar i en omfattande rapport och 
expertrådgivning, med en plan för nuvarande och framtida 
användning av din lyftutrustning. Du får ett värdefullt verktyg 
då du har en åldrande kranflotta, produktionsförändringar, 
säkerhetsproblem, uppfylla fastställda myndighetskrav och 
andra möjliga bekymmer.

INFORMATIONSINHÄMTNING OCH OBSERVATION
Ett team av utbildade Konecranes-specialister övervakar 
kranens produktions- och driftsmiljö.

INGÅENDE INSPEKTION
Kranens strukturer och komponenters allmänna 
tillstånd utvärderas i detalj, med fokus på säkerhet, 
produktivitet, tillförlitlighet, användbarhet och 
återstående teknisk livslängd.

INTERVJUER OCH DOKUMENTATION
Operatörer och underhållspersonal intervjuas och all 
relevant dokumentation granskas.

EXPERTRAPPORT OCH KONSULTATION
Teamet tillhandahåller en detaljerad rapport och 
ytterligare konsultation med råd om underhåll, 
modernisering och framtida investeringar.

KONECRANES CRS 
KONDITIONSANALYS 
GER DIG SVAREN

ETT GRUNDLIGT FÖRFARANDE MED PÅTAGLIG NYTTA

Denna publikation är endast avsedd att utgöra allmän information. Konecranes förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande 
ändra eller upphöra med häri refererade produkter och/eller specifikationer. Denna publikation får inte uppfattas som en uttrycklig eller underförstådd 
garanti från Konecranes sida, inklusive men ej begränsat till någon underförstådd garanti eller säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt ändamål.
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www.konecranes.se

Konecranes är en världsledande koncern av lyftföretag, Lifting Businesses™. Vi tillhandahåller 
lyftutrustning och service som bidrar till att produktiviteten ökar inom många olika industrier. 
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V). Inom företaget arbetar 
cirka 18 000 anställda på mer än 600 orter i nästan 55 olika länder. Därför har vi de 
resurser och den teknik och beslutsamhet som behövs för att uppfylla vårt löfte att ge 
affärsverksamheten ett lyft, Lifting Businesses™.

© 2017 Konecranes. Alla rättigheter förbehålls. 'Konecranes', 'Lifting Businesses',  och 'TRUCONNECT' är antingen 
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Konecranes Global Corporation.
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