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2 Konecranes RailQ-ratamittaus

NOPEA, 
TURVALLINEN, 
TARKKA 
RATAMITTAUS
Konecranes-konsernin RailQ-ratamittaus on 
alan johtava rata-analyysimenetelmä. Se antaa 
tarkat tiedot nosturiradan linjauksesta sekä 
asiantuntijoiden suositukset tarvittavista 
korjaustoimenpiteistä. RailQ auttaa parantamaan 
nostureiden turvallisuutta ja suorituskykyä.

RAILQ-ANALYYSIN TULOKSINA SAADAAN 
KOKO MITATULTA PITUUDELTA MM:
• Jänneväli
• Suoruus
• Korko
• Kiskojen korkeusero.

Analyysin tulokset käydään läpi 
yhdessä asiantuntijoidemme kanssa 
konsultointiprosessin aikana.



Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotetta tai 
sen 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.

RailQ-analyysissa käytetään kauko-ohjattavaa 
robottia, jonka lisäksi suoritetaan näköön 
perustuvia havaintoja.

Mittaustulokset ovat luotettavia ja toistettavissa. 
Oma analysointi- ja laskentaohjelmistomme 
osoittaa ongelmakohdat tehokkaasti. 
Konecranes-konsernin asiantuntijat 
analysoivat kaiken kerätyn datan ja antavat 
korjaussuositukset.

TARKAT 
MITTAUKSET, 
LYHYEMMÄT 
SEISONTA-AJAT

RAILQ ANTAA HELPOSTI 
LUETTAVIA TULOKSIA

3D-visualisointi radan linjauksesta.

Ongelma-alueiden havainnollistaminen on helppoa.

Konsultointi ja jatkosuositukset paikan päällä,

KONECRANES-KONSERNIN RAILQ-RATAMITTAUS JA 
NOSTURIGEOMETRIAN ANALYSOINTIPALVELU CRANEQ 
TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN JA TARJOAVAT KOKONAISVALTAISEN 
YHTEENVEDON NOSTURIN JA NOSTURIRADAN GEOMETRIASTA.

RAILQ-ANALYYSIN 
HYÖDYT

• Lisää nosturin ja nosturiradan 
turvallisuutta. 

• Mahdollistaa pidemmän käyttöiän.
• Tarkkaa tietoa nosturiradan kunnosta 

ja linjauksesta.
• Luotettavia tuloksia ammattitaitoisen 

henkilöstön ja systemaattisesti 
hyödynnetyn teknologian avulla.

• RailQ-analyysin suorittaminen vie 
vähemmän aikaa kuin perinteinen 
ratamittaus.



konecranes.fi

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 Helsingin Pörssissä (osakkeen 
tunnus: KCR1V). Yrityksellä on lähes 12 000 työntekijää 600 toimipaikassa lähes 50 
maassa. Näiden resurssien, teknologian ja määrätietoisuuden avulla voimme lunastaa 
asiakaslupauksemme Lifting Businesses™.

© 2014 Konecranes Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’, ‘RailQ’ ja    ovat Konecranes-
konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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