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Konecranes är en globalt ledande tillverkare av 
lyftutrustning. Vi erbjuder all slags lyftutrustning  
för en mängd olika tillämpningar. Konecranes  
strävar efter att erbjuda lösningar som ökar  
värdet på din affärsverksamhet och förbättrar 
effektiviteten.

Konecranes erbjuder specialiserade underhållstjänster 
för kranar, verktygsmaskiner och lyfttruckar, från 
enstaka maskiner till lösningar som omfattar hela 
verksamheten.

Vi erbjuder lösningar för kundernas olika behov. 
Med hjälp av vårt globala nätverk kan vi erbjuda 
snabba reservdelsleveranser, teknisk identifiering 
av reservdelar, beställning dygnet runt och 
snabbtillverkning och -leverans. Om vi inte har delen 
du behöver i lager kan vi konstruera och tillverka 
den åt dig. Vi har tillgång till originalritningar och kan 
därför ta fram reservdelar som inte längre tillverkas. 
Förutom att leverera reservdelar tillverkar vi även delar 
genom reverse engineering på vår konstruktions- och 
tillverkningsavdelning. Vi erbjuder också ännu mera 
avancerade lösningar som t.ex. hjälp med gemensam 
lagerkontroll och inköp.
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RESERVDELAR 
FÖR ALLA 
MÄRKEN
Konecranes tillverkar originaldelar för flera av de mest 
välkända märkena inom lyftutrustning och är en av de största 
leverantörerna av reservdelar för alla märken. Vi erbjuder våra 
kunder hjälp med hantering av kritiska delar dygnet runt. Vår 
reservdelsenhet och konstruktionsavdelning kan även tillverka 
föråldrade och utgångna delar.

UPPSKATTADE PRODUKTMÄRKEN
Genom strategiska företagsförvärv har vi blivit 
originaldelstillverkare för de mest kända och respekterade 
märkena i branschen. Vår lyftutrustning används i de mest 
krävande miljöerna och inom industriområden som stål- och 
metallindustrin, skogs- och trävaruindustrin, den petrokemiska 
industrin och gruvindustrin och i hamnar, på skeppsvarv och på 
intermodalterminaler. Vi besitter stor kunskap om lyftutrustning 
och verktygsmaskiner och använder denna kunskap i vår 
reservdelsverksamhet.

KUNSKAP OM MER ÄN BARA  
VÅRT EGET MÄRKE
Vi erbjuder underhåll av kranar, telfrar och annan lyftutrustning 
samt verktygsmaskiner av alla märken. Vi är en ledande 
global tillverkare med hundra års erfarenhet och ett täckande 
världsomfattande underhållsnätverk. Våra servicetekniker 
vet vad som krävs för att kundernas utrustning ska fungera 
optimalt. Vi utbildar vår underhållspersonal så att de förstår 
behoven hos olika märken.

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 specifikationer. 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.
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NÄR DET INTE 
FINNS NÅGON TID 
ATT FÖRLORA
Ibland uppstår det situationer där man behöver en 
reservdel snabbare än inom den normala leveranstiden. 
I sådana lägen erbjuder vi våra VIP-tjänster, som förkortar 
leveranstiderna avsevärt.

VIP SNABBLEVERANS
> Reservdelar som ska tillverkas eller beställas
> Förkortar den normala leveranstiden med 50 %

VIP+ SNABBLEVERANS
> Endast reservdelar som ska tillverkas
> Tillverkning dygnet runt förkortar leveranstiden med så 

mycket som det är tillverkningstekniskt möjligt

FÄRDIGMONTERADE 
DELAR
Du kan också beställa färdigmonterade delar. Genom 
att välja vår monteringstjänst kan du vara säker på att 
monteringen blir rätt utförd och att maskinen kommer i 
produktion igen utan några dröjsmål. Med världens bredaste 
underhållsnätverk kan vi erbjuda lokalt stöd. Våra kunniga 
servicetekniker ser till att dina maskiner snabbt är i 
produktion igen.
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EN DEL AV DIN 
FRAMGÅNG 

FUNDERA PÅ DESSA:
> Utvecklingsarbete och design.
> Tillverkning – reservdelar som uppfyller eller 

överskrider originalstandarden.
> Reverse engineering – ersättningsdelar när 

originaldelar inte finns att tillgå.
> Prescription parts – kan förlänga livslängden.
> Modernisering av reservdelar – dina maskiner 

blir som nya.
> Tillverkning av originaldelar – du behöver inte 

välja mellan pris och prestanda.
> Mer än 100 000 delar – snabb leverans direkt 

från vårt lager.
> Våra reservdelsexperter – till din tjänst 

dygnet runt, året om med expresstjänster för 
brådskande leveranser.



RESERVDELSEXPERTER
 > Till din tjänst dygnet runt, året om – våra 
experter har jour dygnet runt och är redo 
att snabbt undersöka och analysera dina 
reservdelsbehov.

 > Vårt erfarna reservdelsteam har realtidstillgång 
till detaljerade konstruktionsdokument och 
-ritningar i våra databaser. Vi besvarar 90 % av 
reservdelsförfrågningarna inom 48 timmar.

 > Våra snabbleveranstjänster VIP och VIP+ 
erbjuder de snabbaste leveranserna.

PRESCRIPTION PARTS OCH 
MODERNISERING AV DELAR
 > Prescription parts är lösningen vid omfattande 
slitage på enskilda krandelar eller då kranen inte 
fungerar på önskat sätt.

 > Prescription parts är individuellt konstruerade och 
tillverkade delar som uppfyller eller överskrider de 
ursprungliga kraven.

 > Tillverkningsmaterialen och tillverkningsprocessen 
kan ändras för att förbättra prestandan.

 > Genom förbättring kan man förlänga delens och 
samtidigt hela kranens livslängd.

 > Modernisering uppdaterar maskinen och gör den mer 
kostnadseffektiv med hjälp av modern teknik.

 > Genom att byta ut gamla, opålitliga och felkänsliga 
delar förbättrar man dessutom säkerheten.

REVERSE ENGINEERING
 > Processerna kan genomföras på alla maskiner, 
oavsett märke.

 > Reverse engineering är rätt lösning när en del 
som har utgått inte längre går att få tag på eller 
om den ursprungliga tillverkaren inte längre är 
verksam.

 > Reverse engineering innebär högsta möjliga 
kvalitet.
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KARTLÄGGNINGS- OCH 
LAGERHÅLLNINGSTJÄNSTER
 > Fastställer lyftutrustningens kritiska och viktiga 
delar och förbrukningsdelar och tillgången till dem.

 > Gör det möjligt att förutse behovet av reservdelar.
 > Identifierar moderniseringsbehoven.
 > Underlättar hanteringen av lyftutrustningsdelar.
 > Minskar bundet lagerkapital och årliga kostnader.
 > Möjliggör ett uppdaterat lager.
 > Möjliggör bredare tillgång till reservdelar än om 
man har ett eget lager.

 > Möjliggör övergripande lagerhantering där 
Konecranes ansvarar för samtliga reservdelsinköp.

BRETT SORTIMENT
 > Snabba leveranser, alla reservdelar från  
samma plats.

 > Mer än 100 000 delar direkt från vårt lager.
 > Vi lagerför originaldelar, nykonstruerade 
delar och ersättningsdelar för alla 
materialhanteringsmaskiner och 
verktygsmaskiner.

 > Vi skickar delar som finns i lager inom  
24 timmar efter beställning.

 > Reservdelar av hög kvalitet.

RENOVERING AV 
ORIGINALUTRUSTNING
 > Renovering av motorer till en bråkdel av 
kostnaderna för en ny maskin.

 > Isolering av H-klass ökar temperaturtoleransen och 
förbättrar hållbarheten.

 > Alla delar behandlas med rostskyddsmedel.
 > Underhåll och renovering av frekvensomriktare 
samt utbytesmaskinservice.

 > Originalkvaliteten bevaras genom bättre material 
och arbetsmetoder samt originalspecifikationer.

 > All renoverad utrustning testas noggrant.
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LAGERHÅLLNINGSTJÄNSTEN  
MÖJLIGGÖR ETT UPPDATERAT  
LAGER OCH SNABB TILLGÅNG  
TILL RESERVDELAR

UTMANING
Tillgången till reservdelar har stor inverkan på det årliga 
underhållet på ett kärnkraftverk
Ett kärnkraftverk som drivs av en kund genomgår regelbundet 
ett årligt underhåll inom en noggrant planerad tidtabell. 
Kostnaderna vid en eventuell försening är stora. För att säkerställa 
kärnkraftverkets drift och säkerhet är det därför viktigt att trygga 
en snabb tillgång till reservdelar. På så sätt tryggar man hög 
tillgänglighet på kranarna. Kunden behövde utreda de kritiska 
kranarnas tillgänglighet när det gäller tillgången till reservdelar. 
Samtidigt ville man se till att kraftverkets eget reservdelslager var 
uppdaterat och täckande.

LÖSNING
Konecranes gjorde en kartläggning av kranbeståndet
Med hjälp av en reservdelskartläggning som utfördes av 
Konecranes-koncernen kunde man identifiera de viktigaste delarna 
i kundens mest kritiska kranar. Delarna delades in i allmänna 
delar och specialdelar som namngavs åt kärnkraftverket. Genom 
kartläggningen fick man reda på att leveranstiden för några av 
delarna till de kritiska kranarna uppgick till flera veckor. Man ville 
därför trygga en omedelbar tillgång till dessa delar, som är viktiga 
för kraftverkets säkerhet och för att underhållsåtgärderna ska gå 
så smidigt som möjligt.

SLUTRESULTAT
Kostnadseffektiv lagerhållning av kranreservdelar
Reservdelslagret som skapades åt kärnkraftverket är utformat 
som en tjänst och består av delar som är kritiska och nödvändiga 
för kranunderhållet, som t.ex. linor, bromsar, motorer och 
frekvensomriktare. Vid det årliga underhållet lagerför Konecranes 
dessa delar i skräddarsydda specialcontainers på kraftverket. 
Övriga tider lagerförs de i Konecranes reservdelscentral. På så 
sätt är de alltid omedelbart tillgängliga vid det årliga underhållet 
och kan vid övriga tider levereras inom några timmar. Konecranes 
följer tillsammans med kunden upp innehållet i reservdelstjänsten 
och uppdaterar lagret efter behov. För kunden är det en 
kostnadseffektiv lösning då de själva slipper föra reservdelar 
samtidigt som Konecranes som sakkunnig kranleverantör ser till 
att lagret alltid är uppdaterat.
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Konecranes är en världsledande koncern av lyftföretag, Lifting Businesses™. Vi tillhandahåller 
lyftutrustning och service som bidrar till att produktiviteten ökar inom många olika industrier. 
Företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V). Inom företaget arbetar cirka 
12 000 anställda på 600 orter i nästan 50 länder. Därför har vi de resurser och den teknik 
och beslutsamhet som behövs för att uppfylla vårt löfte om att ge affärsverksamheten ett lyft, 
Lifting Businesses™.

© 2014 Konecranes Abp. Med ensamrätt. 'Konecranes', 'Lifting Businesses' och    är antingen registrerade eller oregistrerade 
varumärken som tillhör Konecranes Abp.


