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Konecranes
Service/Traversresan

VÅRA PRODUKTER

Alla våra lättkranssystem för olika sorters materialhantering är 
konstruerade med säkerhet och ergonomi i fokus. För lättare 
materialhantering erbjuder vi allt från kättingtelfer, pelarsväng-
kranar eller kompletta lättkranssystem. 

LÄTTA KRANSYSTEM 
250 - 2000 KG 

Konecranes industrikranar omfattar de största innovationer som 
utvecklats för traverstillämpningar. Detta för att förbättra produk-
tiviteten och effektivisera processerna. Varje Konecranes kran är 
utrustad med den modernaste tekniken och funktioner som är 
resultatet av decennier av branschledande innovation, forskning 
och ingenjörskunnande. 

INDUSTRIKRANSPRODUKTER
2 - 80 TON

Konecranes högpresterande processkranar svarar mot de allra 
strängaste prestandakrav: Automatisering, krävande arbetscy-
kler, svåra driftförhållanden, höga drifthastigheter och speciella 
kontrollsystem. Vi bygger och underhåller många av de största 
och mest komplicerade traverskranarna i världen och erbjuder 
lösningar för alla tunga lyftbehov.

PROCESSKRANSLÖSNINGAR



Konecranes utrustning och tjänster för kärnkraftverk är 
konstruerade för att minimera avbrott, öka produktiviteten 
och som uppfyller de tuffaste kraven i kärnkraftindustrin. 

KRANAR FÖR KÄRNKRAFTVERK

Konecranes containerkranar och grensletruckar används
i stor omfattning i hamnar, omlastningsterminaler och  
skeppsvarv runtom i världen.

CONTAINERGÅRDSKRANAR

Konecranes containerkranar och grensletruckar används i stor 
omfattning i hamnar, omlastningsterminaler och skeppsvarv 
runtom i världen.

GRENSLETRUCKAR

Konecranes är världsledande inom konstruktion, tillverkning och 
underhåll av alla slags hamnkranar.  Vi bygger världens största 
och mest avancerade kranar för hamnar, varv, containerterminaler 
och bulkhantering.

HAMNKRANAR

Vad du än behöver lyfta och flytta har vi en säker och effektiv 
lösning. Vid varvsindustrin och när fartygsdelarna är klara att 
flyttas utomhus, är det Goliath-portalkran som kan ta över.  
Ju större block man kan lyfta och montera, desto mindre  
dyrbar torrdockstid går det åt för att bygga skrovet.

GOLIATH PORTALKRANAR



Konecranes är en världsledande koncern av Lifting Businesses™ och betjänar en stor mängd 
olika kunder, inklusive tillverknings-och prcoessindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. 
Konecranes erbjuder produktivitetshöjande lyftlösningar samt service av lyftutrustning och 
maskinverktyg av alla märken. 
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