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CRANE RELIABILITY SURVEY 
CRS™ 
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En genomgripande analys av kranar

Som globalt ledande inom lyftutrustning 
erbjuder Konecranes service i världsklass för 
alla märken och modeller av traverskranar. Från 
installationer och reparationer till inspektioner 
och moderniseringsprogram har Konecranes 
erfarenhet, expertis och lösningar som krävs för 
att se till att din utrustning fungerar effektivt och 
problemfritt.

Vi fokuserar på att sänka kostnaderna genom 
förebyggande underhåll och förbättrad prestanda 
genom bättre teknik. Genom att tillämpa 
både vår unika kunskap och teknologi och vår 
ansvarsfulla serviceattityd, som innebär att vi 
aldrig sviker en kund, utvecklar vi lösningar som 
du kan lita på.

Heltäckande rapport för 

planering och prioritering

Crane Reliability Survey, CRS, innebär en 
ingående analys som resulterar i en heltäckande 
rapport av statusen på lyftanordningarna. 
Undersökningen genomförs av ett team med 
mycket kompetenta och erfarna specialister 
från Konecranes som använder sig av den 
mest avancerade tekniken. Med rapporten 
som underlag kan man planera och prioritera 
underhållsarbeten och åtgärder för att maximera 
driftsäkerhet, produktivitet och drifttid under en 
krans hela livscykel.

CRANE 
RELIABILITY
SURVEY™

Denna publikation är endast avsedd att utgöra allmän information. Konecranes förbehåller sig rätten att när som helst 
och utan föregående meddelande ändra eller upphöra med häri refererade produkter och/eller specifi kationer. Denna 
publikation får inte uppfattas som en uttrycklig eller underförstådd garanti från Konecranes sida, inklusive men ej 
begränsat till någon underförstådd garanti eller säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt ändamål.

Konecranes 
Crane Reliability Survey

CRS_Swe_735.indd   2CRS_Swe_735.indd   2 26.6.2008   14:37:0826.6.2008   14:37:08



CRS är en kundspecifi k produkt

Erfarna team från Konecranes granskar 
den tekniska dokumentationen, intervjuar 
användarna och genomför djupgående analyser 
med hjälp av avancerad teknisk utrustning. Vår 
personals kunnande bidrar till att analyserna 
blir så grundliga, ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva som möjligt.

Grundläggande inspektion och analys

> Granskning av krandokumentation
> Analys av drifttidshistorik (SWP)
> Kraninspektion
 > Okulär inspektion av stålkonstruktion
 > Kontroll av mekanisk utrustning inkl  

 växellådor
 > Inspektion och uppmätning av elutrustning

Tilläggsåtgärder

> Komponentanalyser
 > Elkomponenter
 > Motorer
 > Linor
 > Växellådor
 > Krokar
> Konstruktionsanalyser
 > Eltillförsel
 > Stålkonstruktion
 > Geometri

Driftsanalyser

> Reservdelar
> Produktionsmiljö
> Driftsäkerhet
> Drift- och underhållskostnader
 

Som globalt ledande inom lyftutrustning 
erbjuder Konecranes service i världsklass för 
alla märken och modeller av traverskranar. Från 
installationer och reparationer till inspektioner 
och moderniseringsprogram har Konecranes 
erfarenhet, expertis och lösningar som krävs för 
att se till att din utrustning fungerar effektivt och 
problemfritt.

Vi fokuserar på att sänka kostnaderna 
genom förebyggande underhåll och förbättrad 
prestanda genom bättre teknik. Genom att 
tillämpa både vår unika kunskap och teknologi 
och vår ansvarsfulla serviceattityd, som innebär 
att vi aldrig sviker en kund, utvecklar vi lösningar 
som du kan lita på.

”Lösningar som 
 du kan lita på”
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Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som 
innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes 
levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av 
varje fabrikat. År 2007 omsatte koncernen 1 750 miljoner euro. Koncernen har 8 800 anställda 
på över 470 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på OMX Nordiska Börs Helsingfors 
(symbol: KCR1V). 

© 2008 Konecranes. Med ensamrätt. ’Konecranes’, ‘Lifting Businesses’ och    är registrerade varumärken som tillhör Konecranes.

Konecranes AB Box 59 291 21 Kristianstad  Sweden
Tel +46 (0) 44188400  Fax +46 (0) 44188401   www.konecranes.se

SERVICEKONTOR
> Kiruna 0980 - 182 85
> Gällivare 0970 - 786 00
> Luleå 0920 - 23 70 30
> Skellefteå 0910 - 545 80
> Sundsvall 060 - 10 21 80
> Gävle 026 - 51 45 35
> Hallstavik 0175 - 229 90
> Hofors 0290 - 218 00
> Borlänge 0243 - 21 15 52
> Hällefors 0591 - 163 00
> Västerås 021 - 17 86 20
> Hallstahammar 0220 - 150 20
> Eskilstuna 016 - 35 75 70
> Oxelösund 0155 - 20 69 40
> Stockholm 08 - 626 39 40
> Norrköping 011 - 14 64 00
> Karlstad 054 - 85 12 50
> Göteborg 031 - 336 64 90
> Malmö 040 - 29 46 60
> Kristianstad 044 - 18 84 00
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