
Serviceteam

– all about handling



Företaget säljer idag lyftutrustning till över 70 länder.
Utrustningen användes till många olika applikationer inom 
industri, fiskeri samt varv , process och verkstadsindustrin. Vår 
lyftutrustning finns även inom återanvändnings anläggningar 
och kraftstationer från Ghana i Afrika till Thailans och Svalbard 
till New Zealand.

Munck Cranes levererar också utrustning till off-shore industrin, 
där kraven är väldigt höga. Våra krav på utrustningen överstiger 
i många fall de krav länder och standarder specificerar.

Våra mest värdefulla resurser är våra kvalitetsmedvetna 
medarbetare. Våra ingenjörer analyserar kundens behöv, ger 
värdefulla råd och förslag på alternativa lösningar.
Nyckelfärdiga och testade installationer förenklar vardagen för 
våra kunder, så att de kan fokusera på sin verksamhet.

Munck Cranes AB
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Munck Cranes erbjuder er via vår 
serviceorganisation en tjänst med Service 
FU, montage och reparationsarbeten. 
Vi har möjlighet att erbjuda er via vår 
serviceorganisation kort respons tid enligt 
era behov och önskemål. Munck Cranes i 
Norden har uppåt 70 montörer och i Sverige 
samarbetar vi med Vikon, Inspecta, Coor 
services, Force Technologies med flera.

Alla våra servicebesök planeras så det passar 
er verksamhet. Vi har en servicepärm på plats 
hos er med all lyftutrustning specificerad. 

Efter avklarad service går vi igneom med 
ansvarig person de anmärkning som bör 
åtgärdas snarst för att undvika stillestånd i 
er verksamhet. 

En service rapport produceras och 
skicaks till er med status, noteringat och 
anmärknignar på er utrustning.
Vi tar fram ett förslag på utbyte av 
slitagedelar och sedan finns våra montörer 
tillgängliga för arbete att byta ut dem. 
Standard 555/EN SIO 9001-2000.

Fokus på Service

– all about handling



UPK-sett / reservdelar

Modernisering

Vi kan hjälpa er med att modernisera er lyftutrustning. Vi kan uppgrader de delar på er 
existerande kran med nya komponenter för att säkerställa framtida drift. Detta kan vi göra med 
enskilda delar eller en fullständig översyn.
Vi uppgradera t.ex:
• Ny lintelfer, trallåk
• Radiostyrning
• Modern drivning direktdrift eller växeldrift
• Ny elektroniskt system

Munck Cranes kan leverera ett brett spektrum 
av delar t.ex.:
• Lågfartsbrytare
• Laserbaserat antikollisionssystem
• Service plattformar och gångbanor
• Kranbanor
• Elektriskt vägningssystem med displayer på kran 
• eller i radiosändare
• Användnings och lastregistrering system
• Steglös hastighet – frekvensstyrning 
• Radiostyrning av all funktion i kranen
• Roterande krokar – radiostyrda
• Minimera svängande last funktion
• Safe zones, automation drift funktion
• True vertical lift funktion
• Strömskenor och signalskenor
• Vakumlift och magnetlösningar allt efter er behov
• Värme eller kyl i utrustning efter behov

Vårt kompletta reservdelslager i Bergen och ute på kontoren möjliggör en snabb responstid och 
utbyte av delar för att minimera stillestånd i er verksamhet.
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Munck Lättlyft system

Våra produkter och system inom 
lättlyft inkluderar:
• Kättingtelfer
• Svängkranar
• Lättbana system
• Vakum och magnet lyft

Munck kättingtelfer har en hög kvalitet 
jämförelsevis med andra produkter på 
marknaden.

Telfrarna levereras enlig era behov 
och med standardiserad funktion som 
slirkoppling, broms, justerbar längs på 
lyfthöjd mm.

Lättbane systemen används till enkla 
telferbanor och traverskranar, med 
eller utan motordrivning på tvär och 
längdsåk. Upphängning i tak eller på 
stativ.

Vakum och magnet lyft enligt era 
behov för att passar era produkter och 
verksamhet.

Munck Cranes kan erbjuda er ett brett urval 
av Radiostyrningar, från små portsändare till 
stora special radiosändare system.
Vi kan ta fram radiosändare där display på 
sändare där operatören kan se frekvens, 
batteristatur och vikt i kranen.

Vi levererar radiosändare som standard i alla 
våra kranar. Radio kan också beställas till 
våra kättingtelfrar. 

Vi kan eftermontera radiostyrning på era 
gamla kranar där det idag finns manöverdon 
eller gammal radio. Detta ökar personal och 
driftsäkerheten p er arbetsplats. Vi kan också 
montera samkörning av 2 kranar.

Munck radiostyrningar

Munck Cranes AB | Hertigkarlsgatan 2 | 582 21 Linköping | Telefon: 013-314900 
kjell.pettersson@munck-cranes.se | www.munck-cranes.se



Lintelfer

Munck Cranes lintelfer har en enkel och 
service vänlige konstruktion, och det är 
den mest robusta elektriska lintelfer på 
marknaden.

Alla reläer och kontaktorer sitter i eget 
kontaktorskåp placerat på kranen. Skåpet 
är enligt NVE standard i IP55 klass. 
Komponenter i styrningen av kranen 
är kopplade via reläer och automatiska 
säkringar. 

Alla ledningar är tydligt märkta och enkla 
att följa via bifogaat elschema. Lintelfer 
leverera med elektronisk användnings 
registrator. Alla våra lintelfrar har motorer 
med övertemperatur skydd inbyggt i 
motorlindningen.
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Traverskranar

En traverskran från oss har en styvhet som ligger över  internationella minikrav. Detta för att 
kranen skall vara precis och styv under hela lyftprocessen.
Våra 1-balks eller 2-balks kranar är de mest användarvänliga och eftersökta krantyperna från 
Munck Cranes. Lyftmaskineriet är monterat på 1-2 balkar med ändvagnar i varje ände.

Vår design och konstruktions avdelning använder:

• Datastyrd design
• Avancerade beräknings och analys verktyg för konstruktion
• Utrymmes besparande design och flexibelt montage
• Special designade motorer för mycket start och stopp körning
• Steglös hastighet enligt kundbehov
• Mångårige användning – ger låga investerings och brukskostnader
• Elektronsikt vägningssystem och användnings registrator

Denna kranen är ideala lösningen i för tunga lyft. Extra funktioner är enkla att anpassa våra 
kanar.

Denna traverskran har en låg 
bygghöjd och med ett trallåk som 
hänger under balken/boxen.
Dett ger er en kompakt design som 
maximera utrymmet under tak med 
en pålitlig och ekonomisk kran.

Monobox

Duobox
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Munck Cranes AB kan erbjuda Er all utrustning som ni 
behöver inom materialhantering!

– all about handling
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