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• Avainkoneiden vikaantuessa seisokkiajat ovat kestäneet 
viikkoja ja jopa kuukausia 

• Koneen ohjausjärjestelmä on vanhentumassa tai kone on 
ikääntynyt

• Koneen varaosien hankinta on haasteellista
• Halutaan selvittää, mitkä varaosat tulisi löytyä asiakkaan 

varastosta

MILLOIN 
VARAOSA-
ANALYYSIÄ 
TARVITAAN?



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.
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MINIMOI SEISOKKIAIKA VARAOSA-
ANALYYSIN AVULLA:
Varaosa-analyysissä selvitetään kriittiset varaosat, 
jotka vikaantuessaan pysäyttävät koneen ja 
tuotannon sekä selvitetään asiakkaan em. osien 
varaosatilanne ja saatavuus.

Varaosa-analyysin avulla voidaan hankkia asiakkaan 
varastoon ne kriittiset osat, joilla on pitkä 
toimitusaika sekä selvitetään komponentit, joiden 
varaosatuki on päättynyt tai niitä ei ole  
enää saatavilla.

Kriittisten varaosien hankkimisella asiakkaan 
varastoon voidaan seisokkiaika koneiden 
vikaantuessa voidaan minimoida, jolloin tuotanto-
menetykset jäävät mahdollisimman pieniksi.

MINIMOI SEISOKKIAIKA 
VARAOSA-ANALYYSIN AVULLA

MITÄ VARAOSA-ANALYYSIIN KUULUU?
• Analyysin lähtötietojen keräämisessä käytetään 

vikalistoja, tarkastusraportteja sekä haastatellaan 
kunnossapitohenkilöstöä

• Analysoitavan koneen kriittiset varaosat 
määritetään analyysin tekijän kokemuksen, koneen 
toimittajan varaosalistan ja materiaalihistorian 
perusteella

• Kriittisten osien varastotilanne selvitetään 
• Kriittisten osien valmistajat, jälleenmyyjät ja 

toimitusajat selvitetään
• Loppuraportissa esitetään varaosien 

hankintasuositukset ja hankittavien osien hinnat
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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 noin 12 000 työntekijää 600 toimipaikassa lähes 50 maassa. Näiden resurssien, 
teknologian ja määrätietoisuuden avulla voimme lunastaa asiakaslupauksemme Lifting 
Businesses™.
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