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Konecranes har i över 80 år förbättrat effektiviteten och prestandan för företag i alla  
typer av industrier. Vi har gjort det genom att kontinuerligt tillhandahålla lyftutrustning  

och tjänster som människor kan förlita sig på. När du väljer Konecranes förskaffar ni er en 
oöverträffad bank av erfarenhet och kunskap i kombination med lokalt kunnande gällande 

materialhanteringslösningar. Våra kunniga kranexperter står redo att guida er samt tillhandahålla 
lyftutrustning och tjänster som ökar ert företags effektivitet, säkerhet och produktivitet.

JENS BJÖRK
Kranexpert Processkranar
Tel. 072-535 82 05

JOAKIM DAHLBACKA
Kranexpert Region Väst
Tel. 070-181 92 24

FYRA STEG TILL EN  
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AV BEHOV
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DAGLIG
SÄKERHET

FINANSIERINGS-
MÖJLIGHETER

Varje företag är unikt och har  
olika behov för lyftutrustning.
Vilket tonnage behövs? Ska er lyftutrustning 
göra fem lyft i månaden eller femhundra?  
Hur ser er säkerhetshantering ut? I vår analys 
av behov så är detta frågeställningar som 
konkretiserar era behov och krav. 

Konecranes erbjuder ett stort  
utbud av lyftutrustning. 
Både utrustning för krävande processer såväl 
som enklare applikationer. Varje kran är unik 
och konstruerad efter hur den skall brukas 
enligt era kravspecifikation. 

Vad är ert behov av trygghet 
under det dagliga arbetet? 
Konecranes tillhandahåller ett brett  
utbud av daglig säkerhet såsom bl.a  
Service, Truconnect och Smarta funktioner.  
Alla våra tjänster är en viktig del i det totala 
underhållets livscykel som är utvecklade  
för att öka säkerheten och produktiviteten. 

Kapitalinvestering eller fast  
månadskostnad?
Idag kan man förvärva lyftutrustning utan 
att behöva göra en stor engångsinvestering.  
Man kan välja att betala en fast månads- 
kostnad som omfattar även kranservice så  
att din travers alltid hålls i toppskick.

MAURITZ LINDGREN
Kranexpert Region Syd & Stockholm
Tel. 073-370 09 82
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VÅRA KRANEXPERTER

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 i 50 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™.

© 2020 Konecranes. Alla rättigheter förbehålls. 'Konecranes', 'Lifting Businesses',  och 'TRUCONNECT' är antingen 
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Konecranes Global Corporation.
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konecranes.se/utrustning/made-by-experts

Joakim Dahlbacka
Kranexpert - Region Väst
joakim.dahlbacka@konecranes.com
Tel. 070-181 92 24  

Jens Björk
Kranexpert - Processkranar
jens.bjork@konecranes.com
Tel. 072-535 82 05

Mauritz Lindgren
Kranexpert - Region Syd & Stockholm
mauritz.lindgren@konecranes.com
Tel. 073-370 09 82

Juha Ahtiainen
Kranexpert Norrbotten/Malmfälten
juha.ahtiainen@konecranes.com
Tel. 070-675 82 85

https://www.konecranes.com/sv/utrustning/made-by-experts

