
Serviceteam



I dag selges kraner og utstyr fra Munck i over 70 land. 
De benyttes til mange ulike løfteapplikasjoner innen 
industri og fiskeri samt verfts-, prosess- og stålindustri, 
i gjenvinningsanlegg og kraftstasjoner fra Ghana til 
Thailand og fra Svalbard til New Zealand. Munck er også 
et selvfølgelig valg når kritiske oppgaver skal løses til den 
kravstore offshoreindustrien. Våre kvalitetskrav overgår 
samtlige nasjonale og internasjonale standarder. 

Muncks mest verdifulle ressurs er kvalitetsbevisste 
medarbeidere. Våre ingeniører analyserer kundens behov, 
gir verdifulle råd og kommer gjerne med skreddersydde 
løsninger. Nøkkelferdige installasjoner forenkler hverdagen 
for våre kunder, slik at de kan konsentrere seg om sine 
kompetanseområder og egen verdiskapning.  

Til syvende og sist er det verdiskapning det handler om.

Munck Cranes AS
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Munck tilbyr et høyverdig norsk 
kvalitetsprodukt, som totalt gir deg som 
kunde maksimal sikkerhet med minimale 
vedlikeholdskostnader. I tillegg har vi vårt 
servicenett som kan gi 24 timers assistanse 
dersom dette skulle være nødvendig.

Munck Cranes AS har et landsdekkende 
servicenett bestående av avdelingskontorer 
over hele landet. Alle våre servicemontører er 
godkjent som Krankontrollører.
Servicekontorene er 100 % eiet og styrt av 
Munck Cranes AS.   

Vi har derfor det hele og fulle ansvar 
for serviceoppfølging og eventuelle 
reklamasjoner også etter overlevering.  
Vi har lokale kundesenter som disponerer 
meget dyktige serviceteknikere som 
har gjennomgått spesialutdanning for 
vedlikehold, sakkyndigkontroll (Best. nr. 
555/N-EN ISO 9001-2000) og reparasjon 
av løfteutstyr.

Alle Serviceteknikere er utstyrt med hver 
sin servicebil for rask oppmøte for å løse 
serviceoppdrag med ditt løfteutstyr.

Fokus på Service
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UPK-sett / reservedeler

Modernisering

Munck utfører også modernisering av eksisterende utstyr. Det vil si at vi oppgraderer 
komponentene på et eksisterende rammeverk med det nyeste utstyret på markedet. Dette kan 
gjøres for både enkeltstående komponenter eller en full overhaling av alle komponenter på en 
kran. Vi oppgraderer da til:
• 31-serie talje med løpekatt
• 2-trinns eller trinnløs elektrostyring
• Moderne kjøreverk, direktredrift eller tannkrans
• SWP levetidsregistrator

Tilpassning og tilleggsutstyr:

Det er enkelt å tilpasse både Duobox, Torbox 
og Monobeamkraner for å tilfredsstille 
lokale driftskrav samt spesielle krav fra 
myndighetene.

Munck Cranes kan levere et bredt spekter 
av utstyr til kranene, blant annet:

• Kjøreendebrytere
• Laserbasert antikollisjonsvern
• Serviceplattformer
• Gangbaner
• Kranbaner
• Elektronisk veiesystem
• Levetids- og lastregistrator system
• Trinnløs hastighetsregulering
• Fjernstyring basert på radio
• Strømskinner, strømtilførsel utstyr
• Vakumløftere
• Magnet utrustning
• Åk
• Signalutrustning, lyd/lys
• Ekstra verne- og sikkerhetsutstyr
• Automatstyring

Vårt komplette reservedelslager i Bergen og ute på samtlige avdelingskontorer gjør oss svært 
leveringsdyktig på deler og sikrer alle våre kunder mot langvarige driftsavbrudd.
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Munck lettløft system

Vårt innholdsrike  
lettløftprogram omfatter:

• Kjettingtaljer
• Vakuumløftere
• Lettbanesystemer
• Svingkraner

Munck kjettingtaljer er en god og rimelig 
løsning for lettere løfteoperasjoner.  
Taljene leveres i ulike størrelser og med 
ulike egenskaper, både motoriserte og 
manuelle.

Munck lettbanesystem benyttes såvel 
til enkle taljebaner og traverskraner 
for betjening av store gulvflater, 
som til svingkraner for betjening av 
arbeidsstasjoner o.l. Systemet tilbyr 
et usedvanlig antall muligheter i 
kombinasjon med våre løpekatter og 
kjettingtaljer. Systemet benyttes også 
som oppheng for vakuumløftere.  

Munck vakuumløftere tilbyr gode 
ergonomiske løsninger for lette og 
hyppige løft som ellers ville bli utført 
av personer - med den kroppsslitasje 
det medfører. Systemet er enkelt 
oppbygget med en vakuumpumpe, 
filter, sugeslanger og en sugefot 
tilpasset det som skal løftes. Munck 
vakuumløftere lar luften gjøre jobben.

Munck Cranes kan tilby et bredt utvalg 
av radiostyringer, fra små portsendere til 
store spesiallagde radiosendere. Vi har 
EX radiostyringer for plasser der dette er 
påkrevd. Vi tilbyr også radiostyringer med 
display der operatøren til en hver tid kan se 
batteristatus, frekvens og vekt i kranen.

Munck Cranes leverer radiostyring som 
standard på alle nye kraner. Disse kranene 
kan også bestilles med våre kjettingtaljer.

Munck Cranes tilbyr ettermontering av 
radiostyringer på gamle kraner der det i dag 
henger tablå eller en gammel radio. Dette 
vil føre til økt sikkerhet og effektivitet på 
arbeidsplassen. 

Hvis det er ønskelig kan vi også montere 
samkjøring slik at en radiostyring kan kjøre 2 
kraner. Dette er spesielt aktuelt der man har 
samløft med 2 kraner.

Munck radiostyringer  
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Wiretaljer
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Muncks wiretalje har en enkel og svært 
vedlikeholdsvennlig konstruksjon, og er den 
mest robuste elektrowiretaljen på markedet. 
Alle releer og kontaktorer sitter i eget 
kontaktorskap plassert på kranbro. Skapet 
er iht. NVE standard, med tetningsgrad IP55. 
Komponentene i styringen er koblet opp via 
rekkeklemmer. Ledere og komponenter er 
tydelig merket, noe som forenkler eventuell 
feilsøking. Kranen leveres med timeteller for 

heisverk eller levetidsregistrator. Du kan 
også få levert ekstrautstyr som radiostyring 
for betjening av kranens bevegelser. 

Heisemotoren har overtemperatur-
beskyttelse via termistorfølere i 
motorviklingen. 



Traverskraner
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En Munck-kran har stivhet som ligger over internasjonale minstekrav. Dette for at kranen skal 
være presis og stiv under løfteoperasjoner.

Monobeam og Duoboxkraner er en av de mest anvendelige og etterspurte krantypene fra  
Munck Cranes AS. Heisemaskineriet er montert på en en drager med hjulkasser i hver ende.

• Datastyrt design
• Avansert beregnings- og analyseverktøy for konstruksjon
• Plassbesparende design og fleksibel montasje
• Spesialdesignet motor for myk start og stopp
• Trinnløs hastighetsregulering på forespørsel
• Lang levetid – lave vedlikeholdskostnader 
• Elektronisk veiesystem og levetidsregistrator på forespørsel

Denne kranen er den ideelle løsningen i bygninger hvor kort takhøyde er viktig. Bortsett fra å 
være dobbelbjelke, er konseptet likt monobeam-løsningen. Ekstrautstyr er enkelt å tilpasse 
Munck Duobox kraner. Også for å passe til ethvert spesielt håndteringskrav og gjeldene regler 
og forskrifter.

Denne kranen har lav takhøyde og 
med en monorail løpekatt montert på 
én bjelkekonstruksjon. Dette gir et 
kompakt design som vil maksimere 
høy krok posisjon med en kran som 
er både økonomisk og pålitelig.

Monobox

Duobox



Hovedkontor Bergen:
Sentralbord: 55 59 80 00  
Telefax:  55 59 80 40
Epost:   firmapost@munck-cranes.no

Address:   Kokstadveien 30
                  5257 Kokstad
                  Norway 

Delivery adress/ 
Leveringsadresse: 
Kokstadveien 30
NO-5257 Kokstad 
Norway

Phone/Telefon:
+47 55 59 80 00
Telefax:
+47 55 59 80 40

E-mail: firmapost@munck-cranes.no
Web: www.munck-cranes.no
Bank account/Bankkonto:
6501.05.43031

Bankers:
Nordea Bank Norge ASA
NO-0107 Oslo Norway
IBAN: NO 84 6501 05 43031
SWIFT: NDEA NO KK

Kontakt ditt nærmeste kontor for et uforpliktende tilbud, 
spesialtilpasset for deg og dine behov.

Servicekontorer:
Kundesenter Vest: 
Tlf: +47 902 46 582
prebenH@munck-cranes.no

Kundesenter Øst:
Tlf: +47 954 77 636
reidarS@munck-cranes.no

Kundesenter Midt-Norge:
Tlf: +47 900 61 538
helgeN@munck-cranes.no

Kundesenter Nord:
Tlf: +47 902 41 008
steinE@munck-cranes.no

Kundesenter Sør:
Tlf: +47 991 12 477
berntE@munck-cranes.no


