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SKSKRANER A/S
EN SKRÆDDERSYET
KRANLØSNING
PRODUKTION, MONTERING OG SERVICE



Alt i kraner og gondoler
Med vores godt 20 års erfaring i kranbranchen har vi valgt at
forpligte os selv på robusthed, kvalitet og pris. Det betyder stabilitet
og troværdighed i vores slutprodukt og dermed også for vores
kunder. Det har vi opbygget gennem stærke alliancer med nogle af
verdens bedste partnere i branchen.

Vi producerer kraner efter behov. Sortimentet hos SKS Kraner A/S
omfatter alle krantyper, vakuumløft, løfteåg og taljer, spil,
gondolsystemer og radiostyringer. Alt sammen individuelt tilpasset
og/eller konstrueret efter behov.

SKS Kraner A/S har et mangeårigt engagement i Kranbranchens
brancheorganisation.

Med SKS Kraner A/S som servicepartner har jeres virksomhed 24timers tilkald
alle 365 dage, så jeres løftebehov altid er dækket.
Vi reagerer hurtigt, oftest indenfor 1 til 2 timer, så produktionen hurtigt kan
komme op at køre igen. 

Sikkerheden skal naturligvis være i orden, når virksomheden udfører
løfteopgaver. Derfor tilbyder vi et certificeret vedligeholdelses- og
serviceprogram til alle vores produkter. Så vores kunders kraner og løftegrej
altid overholder gældende regler.

Alle vores produkter er gennemtestede, da produktionen foregår i
højteknologiske fabrikker indenfor EU. Her bliver innovation og udvikling
vægtet højt, så vi sikrer den bedste kvalitet til vores kunder.

Hvorfor vælger kunderne 
SKS Kraner A/S?

Døgnservice, sikkerhed og kvalitet



Specialiserede mekaniske- eller vakuumløfteåg, som
passer perfekt til opgaven og er i overenstemmelse med
Maskindirektiv 2006/42/EC.
Et løfteåg, som er tilpasset en given opgave, gør
løfteopgaven mere sikker og hurtigere at  udføre.

Løfteåg

Certificeret service

Arbejdstilsynet stiller krav om, at alle
hejseredskaber og løftegrej skal efterses hver 12.
løbende måned (lovpligtigt eftersyn). SKS Kraner
A/S' montører og teknikere har bred erfaring med
godkendelse og service af næsten alt løfte- og
hejseudstyr. Som medlem af kranbranchen bliver
vores medarbejdere recertificerede hver 3. år. SKS
Kraner A/S tilbyder ydermere 24 timers døgnservice
hele året rundt, så vores kunder altid er sikre på at
deres kranpakke er klar til drift, overholder alle
sikkerhedskrav og har længst mulig levetid.

Krantyper

SKS Kraner A/S tilbyder en skræddersyet kranløsning, og om
du skal bruge en monorail, vægsvingskran, søjlesvingskran
og/eller travers- eller portalkran, finder vi den rette løsning til
dig. 
Kranernes kapacitet går fra 63 kg til 100 ton. 

Uanset hvilken type kran det handler om, så er vores
topuddannede ingeniør team klar med professionel
rådgivning om ydeevne og høj driftssikkerhed. Kontakt os for
en uforpligtende snak om netop dit projekt.
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Kraner & kranservice 24/7
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Samarbejdspartnere

SKS Kraner A/S


