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Med Konecranes RENTALL får du en kran utan att 
behöva göra en stor engångsinvestering. Efter 
platsrelaterade kostnader betalar du bara en fast 
månadskostnad som omfattar kranservice så att din 
lyftutrustning alltid hålls i toppskick. Detta gör att du 
kan koncentrera dig på din kärnverksamhet och ger 
dig flexibilitet i framtida affärsprojekt.

  
 

DU MÅSTE INTE ALLTID 
KÖPA EN KRAN

Syftet med denna publikation är att tillhandahålla 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, säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt ändamål.

Konecranes RENTALL är en helhetsservice som 
hjälper dig att hantera dina utrustnings- och 
underhållskostnader. Med en fast månadskostnad 
får du:

• Förebyggande underhåll
• Rutinunderhåll, reparationer och byte av slitdelar
• Jourservice dygnet runt
• Fjärrövervakningstjänsten TRUCONNECT

FLEXIBEL PRODUKTION – FÖRUTSÄGBARA KOSTNADER
Vi vet att rätt produktionsutrustning är en viktig investering 
som hjälper dig att bygga din verksamhet. Med Konecranes 
RENTALL blir din kran en rörelsekostnad snarare än en 
kapitalinvestering. Det är enklare och mer okomplicerat än 
ett direktinköp.

Konecranes RENTALL-process är enkel. Med hjälp av våra 
kranspecialister väljer du helt enkelt bara ut önskad kran 
eller lyftutrustning från vår produktportfölj. Våra hyreskranar 
har kapacitet upp till 20 ton och vid en förändrad produktion 
kan din utrustning uppgraderas för att passa dina nya krav.

Välj en kran 
upp till 20 ton.

Underhåll omfattar 
slitdelar och dygnet 
runt-service

Förebyggande under-
håll och fjärröver-
vakningstjänsten 
TRUCONNECT®

Enkel 
budgetering 
med fast 
månadskostnad

Efter hyresperioden 
bestämmer du hur 
du vill fortsätta

KONECRANES RENTALL ÄR ENKELT

FÖRDELAR MED ATT HYRA
• Ingen stor initial kapitalinvestering
• Premiumkran med fast månadskostnad
• Bekymmersfri hyra: kranservice ingår
• Enkla uppgraderingar vid förändrade lyftbehov

Med RENTALL betalar du bara i förskott för platsrelaterade 
artiklar, transporter, installation, idrifttagning och första 
inspektion. Minsta kontraktstid är 36 månader.

EFTER DEN AVTALADE HYRESPERIODEN  
HAR DU TRE ALTERNATIV:
1. Fortsätta hyresavtalet
2. Köpa utrustningen till ett överenskommet pris
3. Lämna tillbaka utrustningen

SKAFFA EN KRAN MED SERVICE 
TILL ETT FAST PRIS
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TA REDA PÅ MER
FÖRDJUPAD INFORMATION OM 
VÅRA KRANAR OCH TJÄNSTER

bit.ly/se-utrustning

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.


