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OVATKO 
NOSTURINNE 
VALMIINA 
TULEVAISUUDEN 
HAASTEISIIN?
Nousevat kunnossapitokustannukset. 
Tuotantovaatimuksien täyttämisen haasteet. 
Turvallisuuskysymykset. Nämä ovat ongelmia, 
joita nosturin omistajat päivittäin kohtaavat 
muuttuvassa käyttöympäristössä.

Konecranes-konsernin CRS-nosturianalyysi antaa 
tarkkaa tietoa nosturin nykytilan kunnosta ja 
tulevaisuuden tarpeista. CRS-nosturianalyysi 
toimii kunnossapito- ja modernisointipäätöksien 
tukena. Se antaa tietoa, joka parantaa nosturinne 
turvallisuutta ja tuottavuutta. 

KÄY OSOITTEESSA KONECRANES.COM/CRS JA TUTUSTU, 
KUINKA CRS-NOSTURIANALYYSI AUTTAA NOSTAMAAN 
LIIKETOIMINTAASI UUDELLE TASOLLE.
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CRS-nosturianalyysillä selvitetään nosturin nykyinen 
kunto ja annetaan teoreettinen arvio jäljellä olevasta 
suunnitellusta käyttöiästä. Asiakas saa analyysista 
kattavan raportin ja asiantuntijan neuvoja sekä 
suunnitelman nostolaitteidensa käytön jatkamiseen 
nyt ja tulevaisuudessa. Käytössäsi on arvokas 
työkalu, joka auttaa huolehtimaan asianmukaisesti 
nosturikaluston ikääntymisestä, tuotannon 
muutoksista, turvallisuusnäkökohdista ja muista 
nostotöihin liittyvistä haasteista.

TIEDONKERUU JA KÄYTÖN SEURANTA
Konecranes-konsernin koulutettu asiantuntijatiimi tekee 
havaintoja nosturin tuotanto- ja käyttöympäristöstä.

YKSITYISKOHTAINEN TARKASTUS
Nosturin rakenteiden ja komponenttien yleiskunto 
arvioidaan yksityiskohtaisesti turvallisuutta, 
tuottavuutta, luotettavuutta, käytettävyyttä ja jäljellä 
olevaa suunniteltua käyttöikää painottaen.

HAASTATTELUT JA DOKUMENTAATIO
Käyttäjiä ja kunnossapitohenkilöstöä haastatellaan, ja 
kaikki asiaankuuluva dokumentaatio käydään läpi.

RAPORTOINTI JA NEUVONTA
Asiantuntijatiimi laatii yksityiskohtaisen raportin ja 
neuvoo kunnossapitoon, modernisointiin ja tuleviin 
investointeihin liittyvissä asioissa.

CRS-NOSTURI-
ANALYYSI ANTAA 
VASTAUKSET

KATTAVA PROSESSI, JOKA TUO MERKITTÄVIÄ ETUJA

CRS-ANALYYSIN HYÖDYT:

• Turvallisuuteen ja tuottavuuteen 
liittyvät suositukset.

• Arvio kaluston sopivuudesta 
tuotannon tarpeisiin.

• Tarkkaa tietoa nostureiden 
ja niiden osien suunnitellusta 
käyttöiästä.

• Apua pitkän aikavälin 
investointisuunnitteluun ja sitä 
kautta kustannussäästöihin.

• Opastusta toimintojen 
luotettavuuden parantamiseen.

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.
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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’ ja    ovat Konecranes-konsernin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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