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Poprawa 
bezpieczeństwa
i  wydajności

Aktywny program konserwacji zapobiegawczej  ma kluczowe
znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i wydajności.
Konserwacja zapobiegawcza może skrócić  przestoje 
i zwiększyć  niezawodność. Tworzymy proaktywny  plan
konserwacji dostosowany do Twojego urządzenia,
sposobu  jego użytkowania  i cyklu pracy.

Przeszkoleni technicy Konecranes zapewniają  dokładną
ocenę  stanu Twojego urządzenia. Oceniają  ryzyko,
identyfikują  możliwości  ulepszeń oraz przedstawiają 
rekomendacje.
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raportowanie i konsultacje.
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Konserwacja planowa

Nasza konswerwcja planowa
 MAINMAN™  łączy inspekcje konserwacji

zapobiegawczej  z  konserwacją  stałą  i stanowi podstawę  naszego 
programu konserwacji  zapobiegawczej  CARE. Tam, gdzie  jest to 
dozwolone, możemy również  przeprowadzać  inspekcję zgodności
z  lokalnymi przepisami prawnymi.
Dopasowujemy Program Obsługi  Zapobiegawczej  CARE do Twoich 
działań, biorąc pod uwagę  urządzenie,  jego użytkowanie,
eksploatację, środowisko pracy, GWP, historię serwisową, zalecenia 
producenta i wymogi prawne.
Inspekcje i konserwacja  zapobiegawcza  wykonywane w programie 
CARE stanowią  podstawę  planowania konserwacji, monitorowania,
raportowania i doradztwa.
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Kontrola 

zgodności
Kontrole zgodności mają
na celu spełnienie 

wymagań  prawnych.

Nasi przeszkoleni technicy 

są  Twoimi ekspertami 

w zakresie lokalnych 

przepisów.  W  niektórych 

krajach przepisy wymagają
korzystania z usług 
dodatkowych podmiotów.

Zapobiegawcze
przeglądy 
konserwacyjne
Identyfikują  zagrożenia

i możliwości ulepszeń.

Nasze ogromne 

doświadczenie i wiedza 

pozwalają  nam 

dostosować  konserwację
prewencyjną  do zaleceń 
każdego producenta.

Konserwacja 

rutynowa

Konserwacja rutynowa 

została zaprojektowana 

w celu wykonywania prac

konserwacyjnych, takich 

jak regulacja

i smarowanie, w celu 

spełnienia wymogów 
konserwacyjnych 

producenta.
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Naprawy 
wstępnie 
autoryzowane 

Wstępnie autoryzowane 

naprawy zapewniają
ogólne upoważnienie do 

wykonywania napraw do 

określonej kwoty, w celu 

szybkiego i skutecznego 

zorganizowaniai wykonania

drobnych  napraw lub 

regulacji.
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Metoda Oceny Ryzyka i Zaleceń

Niezależnie od wykonywanej usługi, Metoda
Oceny Ryzka i Zaleceń kieruje naszym 
procesem kontroli i konsultacji, a jej 
efektem jest lista udokumentowanych 
problemów z zakresu bezpieczeństwa 
i produkcji, wymagających podjęcia działań.
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Metoda Oceny Ryzyka  i Zaleceń

Stan komponentów
Komponent  jest sprawdzany w celu ustalenia jego 

stanu. Element jest albo w akceptowalnym stanie, albo

wymaga uwagi.

Wyjątki, czyli np. awarie, braki i naruszenia są
dokumentowane, a każdemu wyjątkowi przypisywany 

jest jeden z trzech rodzajów ryzyka – ryzyko 

bezpieczeństwa, ryzyko produkcyjne, stan 

nieokreślony. 

Oprócz  wyjątków identyfikowane są możliwości 
ulepszeń i zalecane działania dla każdego wyjątku

i możliwości ulepszeń.
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Metoda  Oceny Ryzyka i Zaleceń

Ryzyko dla bezpieczeństwa
Wskazuje niebezpieczny stan.  Nieusunięcie tego stanu przed
dalszą  eksploatacją  urządzenia może  skutkować obrażeniami
ciała, w tym nawet śmiercią, lub uszkodzeniem mienia.

Ryzyko produkcyjne
Wskazuje nieefektywny stan.  Brak naprawienia tego stanu 
przed dalszą  eksploatacją  zidentyfikowanego komponentu 
urządzenia  może skutkować  nieefektywną pracą tego 
komponentu lub przerwą w pracy na linii produkcyjnej.

Nieokreślone ryzyko
Wskazuje,  że stanu nie można było  zweryfikować  za pomocą
oględzin  w  wyniku konfiguracji  urządzenia  i/lub napotkanych
przeszkód.
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Tylko Konecranes  zapewnia doradztwo ekspertów
na każdym etapie.  Nasze podejście doradcze 
może pomóc w podjęciu decyzji. Kiedy 
wychodzimy z Twojej hali produkcyjnej to nie 
wysyłamy Ci po prostu raportu.  Poświęcamy czas,
aby spotkać  się  z  Tobą  w cztery oczy i podzielić 
się  naszymi spostrzeżeniami, przedstawić 
zalecenia oparte na naszej wiodącej w branży 
eksperckiej wiedzy i omówić, w jaki sposób każde
działanie wpływa na  Twoją  działalność biznesową
i cały stan  Twojej firmy.

Nasze doradcze podejście
do konserwacji suwnic
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Cztery sposoby konsultowania się z klientami

 

 
 

 

Przegląd 
Biznesowy

Przegląd Przegląd Przegląd 

W przypadku wykrycia  zagrożenia 
związanego z  bezpieczeństwem 
technik  przeprowadzi przegląd 
bezpieczeństwa  z  klientem  przed 
opuszczeniem  zakładu  produkcyjnego
lub  przywróceniem urządzenia  do 
pracy.

W ciągu dwóch dni roboczych 
przeprowadzimy przegląd usługi,
online lub telefonicznie.
Przejdziemy przez  listę  otwartych
zagrożeń/rekomendacje i oferty,
aby  je  naprawić, odpowiedzieć  na
pytania lub wątpliwości klienta
i udokumentować  kolejne kroki.
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Bezpieczeństwa Wizyty Serwisowy
Po  zakończeniu każdego  zgłoszenia 
serwisowego technik przeprowadzi 
przegląd wizyty na miejscu, aby 
podzielić  się  spostrzeżeniami
 z wyników kontroli lub konserwacji,
przejrzeć  zidentyfikowane  zagrożenia
i możliwości ulepszeń  oraz  uzyskać 
decyzje dotyczące  zalecanych  działań.

Przegląd biznesowy  jest przeprowadzany 
co  najmniej  raz  w roku przed odnowieniem 
umowy, ale  można go przeprowadzić

 w dowolnym  momencie podczas dowolnej 
rozmowy z  klientem.  Przyglądamy się 
postępom, informacjom  zwrotnym
i udokumentowanej  wartości oraz 
omawiamy  zalecenia dotyczące  poprawy 
bezpieczeństwa i wydajności.
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Portal Klienta 
yourKONECRANES.com

Nasz Portal Klienta, yourKONECRANES.com,
zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji
o konserwacji suwnicy. Dane o użytkowaniu
suwnicy z  TRUCONNECT i dane
o konserwacjach oraz szczegóły dotyczące 
suwnic  MAINMAN są ze sobą połączone, co 
zapewnia przejrzysty obraz zdarzeń i działań
w dowolnie wybranym przedziale czasowym.

26 marca, 2019 © 2019 Konecranes. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Informacje o konserwacji suwnicy
na yourKONECRANES.com
Przegląd

Otwarte  zgłoszenia  pokazują liczbę otwartych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, produkcji i statusy  TRUCONNECT, które 
wymagają natychmiastowej uwagi.

Działania serwisowe  uwypuklają  wyniki i działania 
w wybranym przedziale czasowym. Ustalenia obejmują  
zagrożenia dla bezpieczeństwa i produkcji oraz możliwość 
ulepszeń.

Satystyki TRUCONNECT  pokazują liczbę  alertów 
bezpieczeństwa, alertów produktu i  zmiany stanu dla wybranych
komponentów.

26 marca, 2019 © 2019 Konecranes. Wszystkie prawa zastrzeżone.



12

 

    

 

 

 
 

 

 

  
 
   
  
 

  
 

 

26 marca, 2019 © 2019 Konecranes. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje o konserwacji suwnicy
na  yourKONECRANES.com

Przegląd Serwisowy

Podsumowanie  przedstawia ustalenia i działania  z  wizyty serwisowej.
Wymienione są  zagrożenia dla bezpieczeństwa, ryzyko produkcyjne, 
nieokreślone ryzyka, możliwości ulepszeń, naprawione elementy oraz,  jeśli  są
dostępne, oferty i odrzucone elementy.  Wykres przedstawia wyniki 
i  działania według  zasobu oraz  szczegóły tych ustaleń.

Wpisy i działania  zgłoszone przez  technika serwisu Konecranes są 
wyświetlane pod każdym urządzeniem.  W  razie potrzeby można wyświetlić 
pełną  strukturę  komponentów, w tym wszystkie  zgłoszone  zadania. Te 
zaawansowane usługi są na ogół wyłączone z zakresu typowych przeglądów 
zgodności i konserwacji zapobiegawczej. Usługi konsulatacyjne mogą zostać 
dodane do Programu Serwisowego lub oferowane jako samodzielne usługi 
w celu oceny stanu danego elementu. 



13

 

Informacje o konserwacji suwnicy 
na yourKONECRANES.com
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Urządzenia i Umowy

Zakładka  Urządzenia  pokazuje wszystkie urządzenia Twojej 
floty, które  były serwisowane przez Konecranes. Tutaj 
możesz sortować je  według priorytetu lub krytyczności 
danego urządzenia lub  filtrować pod kątem otwartych 
zgłoszeń, zaleceń serwisowych  lub statusu TRUCONNECT. 
Raporty umożliwiają przeglądanie w jednym miejscu 
komponentów, usterek i zagrożeń oraz zaleceń serwisowych.
Zakładka  Umowy  umożliwia przeglądanie wszystkich 
produktów i  zasobów urządzeń objętych umową serwisową.
Sekcja ta zawiera takie dane jak numer seryjny, udźwig
i  lokalizację danego urządzenia. W tej zakłace można również
zobaczyć liczbę urządzeń, które podlegały czynnościom 
serwisowym, a nie są objęte umową.
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Informacje o konserwacji suwnicy
na yourKONECRANES.com

TRUCONNECT

Sekcja  Podsumowanie  zawiera główne elementy w każdej 
kategorii, które wymagają uwagi.

Stan  prezentuje aktualny stan komponentów, wszelkie  zagrożenia
związane z bezpieczeństwem i produkcją oraz  szacowany 
pozostały czas eksploatacji na podstawie historii użytkowania.

Sekcja  Alerty  pokazuje  liczbę  alertów dla bezpieczeństwa
i produkcji oraz  analizę  Pareto, która wyświetla i klasyfikuje 
najważniejsze przyczyny alertów  związane  z  bezpieczeństwem
i  użytecznością  suwnicy.
Statysyki operacyjne  pokazują, w  jaki sposób różne 
powtarzające się  wzorce pracy  suwnicy wpływają  na bezpieczną 
pracę  i  jej  stan oraz  żywotność  krytycznych komponentów.
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Uzupełnij swoje przeglądy
i program konserwacji 
zapobiegawczej

Wybrane elementy, które nie są  łatwo 
dostępne do kontroli bez  demontażu,
mogą  stwarzać  nieokreślone ryzyko.
Konecranes wykorzystuje  zaawansowaną
technologię  i badania nieniszczące (NDT),
aby  znaleźć ukryte wady.

26 marca, 2019 © 2019 Konecranes. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Kontrola  przekładni

Suwnice, które były intensywnie używane lub 
podlegały  eksploatacji przez wiele lat, mogą 
wykazywać  skumulowane oznaki zmęczeniowe i inne
niekorzystne objawy. W ekstremalnych warunkach 
skrzynia biegów może ulec katastrofalnej awarii,
powodując upuszczenie  ładunku.
Podczas kontroli przekładni  elementy wewnętrzne są
oceniane za pomocą  endoskopu oraz dokonywana 
jest analiza oleju. W niektórych przypadkach 
obudowa przekładni jest demontowana w celu 
przeprowadzenia badań  nieniszczących elementów 
wewnętrznych.
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Inspekcja sprzęgieł

Sprzęgła  są  kluczowymi elementami bezpiecznej 
pracy suwnicy, a  w  niektórych  przypadkach  wymagają
demontażu.
Właściwe osiowanie, montaż  i smarowanie mają 
kluczowe  znaczenie dla prawidłowej  żywotności 
sprzęgła.

26 marca, 2019 © 2019 Konecranes. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Inspekcja  Haka/Chwytaka

Dostępne są  badania nieniszczące  w  celu  wykrycia
ukrytych  wad haka i chwytaka.
Opócz zwykle stosowanego do kontroli haka 
badania wizualnego VT wykorzystujemy różne 
sprawdzone techniki badań  nieniszczących, takie 
jak badanie  wizualne VT, penetracyjne PT
i magnetyczno-proszkowe MT.

26 marca, 2019 © 2019 Konecranes. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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użytkowania, dźwigi używane sporadycznie, liny szczególnie trudne do oględzin i oględzin powypadkowych..
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Badanie magnetyczne lin stalowych
RopeQ

Druty wewnętrzne, rdzeń splotki oraz rdzeń  liny,
których stan jest trudny do oceny za pomocą 
kontroli wzrokowej, są  sprawdzane  podczas 
badania magnetycznego.
RopeQ  jest  zalecane do wszelkich  zastosowań
z  linami stalowymi i  jest wyjątkowo  przydatne 
w  przypadku  suwnic  pracujących w trybie ciągłym, 
lin  stalowych o utrudnionym dostępie oraz 
w  szczególności podczas dokonywania inspekcji 
powypadkowej.



Dowiedz się więcej na www.konecranes.com/pl
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