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Varaosapaketit tarpeidesi 
mukaan
Kokeneet varaosaspesialistimme suunnit-
televat varaosapaketin aina juuri sinun 
tarpeidesi mukaan. Varaosien välitön saata-
vuus on tärkeää erityisesti prosessikriittisille 
nostureille, joiden häiriöistä aiheutuvat 
kustannukset kasvavat helposti huomattavan 
korkeiksi jos varaosat eivät ole välittömästi 
saatavilla. Konecranes varaosapaketit ovat 
saatavilla niin yksittäisille nostureille, kuin 
myös tuotantoyksikön koko nosturikannal-
le. Kokonaisvaltaisen varaosapakettimme 
ansiosta pystyt helposti tarkistamaan osien 
ristiinsopivuuden nostureidesi välillä, mikä 
auttaa minimoimaan varaosien aiheuttamat 
kokonaiskustannukset.

Varaosa-analyysit varaosien 
tehokkaampaan hallinnointiin
Varaosa-analyysimme on suunniteltu 
auttamaan sinua hallinnoimaan entistä 
tehokkaammin varaosavarastoasi ja va-

raosatarpeitasi. Kattavan analyysimme 
ansiosta saat paremman näkyvyyden kriit-
tisten nostureidesi varaosien saatavuuteen 
ja ristiinsopivuuteen, mahdollistaen entistä 
tehokkaamman nostureihin liittyvän tuotan-
nonriskinhallinnan. Analyysin tuloksena saat 
kattavan listauksen kriittisistä varaosista, 
suositukset varaston optimoinnille, kustan-
nusten minimoinnille sekä tietoa tulevaisuu-
den modernisaatiotarpeista.

Varastointipalvelumme 
vapauttaa varaosiin 
sitoutunutta pääomaa
Kun haluat minimoida varaosiin sitoutuneen 
pääoman, varastointipalvelumme on juuri si-
nulle oikea palvelu. Varastoimme puolestasi 
kaikki tarvitsemasi varaosat joko Konecranes 
tiloissa tai omissa tiloissasi. Varastointipal-
velun ansiosta sinulla on pääsy tarvittaviin 
varaosiin, ja kustannukset toteutuvat vasta 
kun tarvitset varaosan. Palvelumme ansiosta 
saat käyttöösi myös nopeimman mahdollisen 
toimitusaikamme varaosille.

Kun on kyse varaosista ja huollosta, nosturisi 
merkillä ei ole väliä. Oli kyseessä alkuperäi-
set Konecranes-osat tai vaihto-osat muiden 
merkkien nostureihin, me palvelemme sinua, 
ja saat varaosat silloin kun niitä tarvitset. 

Lähes vuosisadan kokemuksemme erilaisten nos-
tolaitteiden huoltotoiminnasta on tehnyt meistä 
yhden johtavista teollisuusnostureiden huolto- 
organisaatioista.

Kokenut kunnossapitohenkilöstömme on koulutet-
tu ymmärtämään eri nostolaitemerkkien yksilölliset 
huoltotarpeet. Pyrimme hoitamaan huollot aina 
nostolaitteen alkuperäisvalmistajan ohjeiden sekä 
alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 

Alkuperäiset Konecranes-osat
Ota meihin yhteyttä, kun haluat lisätietoja alkuperäi-
sistä Konecranes-varaosista. Olemme yrityskauppojen 
myötä myös kymmenien Konecranes-konserniin kuu-
luvien nostolaitemerkkien varaosien OEM-toimittaja.

Nosturinosia kaikille merkeille
Omien merkkiemme lisäksi toimitamme varaosat 
kaikille muille nostolaitemerkeille. Konecranes 
pystyy yleensä hankkimaan alkuperäisen laiteval-
mistajan varaosat.

Alkuperäistä vastaavat osat
Alkuperäistä vastaavat varaosat sopivat erinomai-
sesti OEM-osien vaihtoehdoksi, sillä ne on suunni-
teltu toiminnaltaan samanlaisiksi kuin alkuperäiset 
varaosat. Konecranes voi valmistaa varaosia tai 
hankkia ne muilta kuin alkuperäisiltä laitevalmista-
jilta. Varaosat ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja.

Erikoislujat varaosat
Erikoislujat varaosat valmistetaan haasteellisem-
paan ympäristöön sopiviksi kuin mitä alkuperäiset 
osat on tarkoitettu. Erikoislujien varaosien ansiosta 
nosturit kestävät paremmin teollisuuden kriittisissä 
prosesseissa.
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Lisäpalvelumme  
varaosien hallintaan
Varaosapalveluidemme avulla turvaat tuotantokapasiteettisi ja 
optimoit varaosakustannuksiasi.



Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, 
ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja 
prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa 
asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita 
kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin 
liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 
100 työntekijää ja 600 toimipaikkaa 50 maassa. Konecranesin osake 
on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). 

© 2019 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja  -symboli ovat 
Konecranes-tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Konecranes-tavaramerkkejä.

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa 
muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule 
pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, 
takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ, KUN  
HALUAT LISÄTIETOJA VARAOSISTA.

konecranes.com/fi/varaosiin- 
liittyvat-yhteydenotot


