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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.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja se toimittaa monille eri teollisuudenaloille niiden toimintaa tehostavia 
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). 
Yrityksellä on yli 12 000 työntekijää yli 600 toimipaikassa lähes 50 maassa. Näiden resurssien, teknologian ja määrätietoisuuden avulla 
voimme lunastaa asiakaslupauksemme Lifting Businesses™.

© 2016 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. 'Konecranes', 'Lifting Businesses',   , ’CXT’ ja 'TRUCONNECT' ovat joko rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai Konecranes Global Oy:n tavaramerkkejä.

Laadukas nosturi, jota käytetään ja huolletaan asianmukaisesti, toimii 
tyypillisesti ongelmitta vuosikausia. Me huollamme nosturisi parantaen sen 
käytön ennustettavuutta, mikä helpottaa kunnossapitoa ja tuottavuutta 
koskevaa päätöksentekoa.

HUOLTO-OHJELMA JUURI TEIDÄN TARPEISIINNE
On suositeltavaa hankkia sopiva huolto-ohjelma CXT-nosturille.  
Voimme luoda kunnossapidon huoltosuunnitelman, joka perustuu 
laitteen tyyppiin, käyttötarkoitukseen ja käyttöluokkaan. 

CARE-huolto-ohjelma on suosituin palvelumme, ja se sisältää 
määräaikaistarkastuksen ja huollon tarkastuksen yhteydessä.  
Huoltojen määrää voidaan mukauttaa asiakkaan tarpeen mukaan. 

NOSTURIN KÄYTTÖTIEDOT PÄÄTÖKSENTEON TUKENA
TRUCONNECT-etäpalvelun avulla kerätään dataa esimerkiksi nosturin 
ajoajoista, nostimen käynnistyksistä, työsykleistä ja hätäpysäytyksistä. 
Näin saadaan näkymä nosturin käyttöön. 

Tiedot löytyvät yourKONECRANES.com asiakasportaalista, josta  
kerättyä tietoa voidaan katsella, analysoida ja jakaa nopeasti joko 
yksittäisen laitteen tai koko laitekannan osalta. 

UUTEEN CXT-NOSTURIIN ON MAHDOLLISTA LISÄTÄ LAAJENNETTU TAKUU
Yhdistämällä ennakkohuollon TRUCONNECT-etäpalvelulla, saat 
turvallisemman ja tuottavamman työympäristön. Ja kun sinulla on 
Konecranes-huolto-ohjelma ja -etäpalvelu, voidaan CXT-nosturin 
takuuaikaa jatkaa jopa kymmeneen vuoteen asti. Takuu sisältää  
osien ja komponenttien vaihdot ja korjaukset (normaalina työaikana).

CXT-NOSTURIT 
LAAJENNETULLA TAKUULLA 
JOPA KYMMENEKSI 
VUODEKSI

CXT HUOLTO-OHJELMA TRUCONNECT-ETÄPALVELU

VAKIOTAKUU

LAAJENNETTU 10 VUODEN TAKUU

TEOLLISUUS-
NOSTURIT

SATAMANOS-
TURIT

RASKAAT 
NOSTO-
TRUKIT

HUOLTO TYÖSTÖKONE-
HUOLTO

YDINVOIMA-
LANOSTURIT


