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SNABB, SÄKER 
OCH NOGGRANN 
ANALYS AV 
KRANENS BANOR  
Konecranes RailQ™ Bananalys är branschledande. 
Den ger exakt information om din bana och 
expertrekommendationer om vilka avhjälpande 
åtgärder som behöver vidtas. RailQ hjälper dig öka 
dina kranars grad av säkerhet och produktivitet.

RailQ:s mätningar inkluderar:
• spännvidd 
• rakhet
• höjd 
• nivåskillnaden räl till räl

Analysens resultat gås igenom tillsammans med dig 
under den rådgivande processen.



RailQ använder en fjärrstyrd robot tillsammans 
med en visuell inspektion som ger dig en 
djupgående översyn av banans justering och 
skick.

Analysens uppgifter är exakta och repeterbara. 
Vår unika patenterade analys och vårt 
visualiseringsprogram skapar rapporter som 
visualiserar problemområdena. Konecranes 
tekniker går igenom all insamlad information  
och ger förslag på åtgärder.

KORREKTA 
MÄTNINGAR 
MED FÄRRE 
DRIFTSTOPP

RAILQ GER
RESULTAT SOM ÄR  
LÄTTA ATT TYDA

3D-visualisering av banornas skick.

Problemområden kommuniceras lätt.

Rekommendationer med en konsultation på plats.

KONECRANES RAILQ BANANALYS OCH CRANEQ 
GEOMETRIANALYS SAMVERKAR FÖR EN FULLSTÄNDIG  
BILD AV KRANENS OCH BANANS GEOMETRI.

FÖRDELAR MED RAILQ

• Ger korrekt information om banans 
skick och justering.

• Systematiskt använd teknik och 
skickliga experter ger tillförlitliga 
resultat.

• En RailQ Bananalys tar mindre tid 
att genomföra än en traditionell 
undersökning.

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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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  är antingen registrerade varumärken 
eller varumärken som tillhör Konecranes Global Corporation.
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