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Vi tillhandahåller specialiserade underhållstjänster och reservdelar till alla typer
och tillverkare av industriella kranar och traverser.

Livscykelomvårdnad i realtid är vårt omfattande och systematiska
tillvägagångssätt för underhåll, som förbinder data, maskiner och människor.
Det resulterar i högsta livscykelvärde, vilket maximerar produktiviteten och 
minimerar kostnaden för stillestånd. 
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  Prediktivtunderhåll

Livscykel- 
omvårdnad 

i realtid

Vi identifierar risker och
förbättringsmöjligheter som stödjer
gällande regler och standarder

Vi utnyttjar tillståndsövervakning, 
avancerade inspektioner och 
sensordata/analys för att förutsäga 
komponent- eller utrustningsfel 

Riktar in sig på personsäkerhets- och 
tillgänglighetsfrågor

Tillhandahåller ny eller 
utbytesutrustning samt reservdelar till 
alla kända fabrikat 

Förlänger utrustningens ekonomiska 
livslängd, skapar förbättrad kapacitet, 
hastighet, lyftkapacitet och säkerhet

Våra specialister kan med hjälp av 
avancerad teknik göra djupare analyser 
på kranen, och dess komponenter. 
Analyserna sammanställs i en rapport 
som underlättar ert beslutsfattande 
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Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett 
brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, 
skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar 
produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning 
av alla fabrikat. År 2018 omsatte koncernen 3 156 miljoner 
euro. Koncernen har 16 100 anställda på 600 platser i 50 länder. 
Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

© 2019 Konecranes. Alla rettigheter förbehålls. ’Konecranes’, ’Lifting Businesses’ och   är antingen 
registerade varumärken eller varumärken som tillhör Konecranes.

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.


