


2

KVALITET, 
TRYGGHET 
OG VERDIER

Munck Cranes tilbyr et bredt spekter av kraner 
og løfteutstyr som håndterer alle typer laster.

Munck Cranes er en av de mest erfarne 
leverandører på det internasjonale markedet. 
Vi har solgt og produsert løfteutstyr helt siden 
sivilingeniør Sverre Munck grunnla firmaet i 1924.

I dag selges kraner og utstyr fra Munck i over 70 land. 

De benyttes til mange ulike løfteapplikasjoner innen 

verftsindustrien, prosess- og stålindustri, i gjenvinnings-

anlegg og kraftstasjoner – fra Thailand til Ghana, 

og fra Tromsø til New Zealand. Munck kraner er også 

et selvfølgelig valg til kritiske oppgaver i den kravstore 

offshoreindustrien. Våre kvalitetskrav overgår samtlige 

nasjonale og internasjonale standarder.

Munck har  12 servicekontorer i Norge som sørger for 

grundig oppfølging av våre kunder. 75 høyt kvalifiserte 

montører og ingeniører sørger for rask respons når 

behovet er tilstede – vi kan også tilby vaktordning 

med døgnberedskap.

Helt siden de første elektrotaljene ble introdusert i 1948, 

til unison applaus fra markedet, har Munck satset på  

å være i forkant av den teknologiske utviklingen.  

Det gjør vi fortsatt. Systematisk utvikling har resultert 

i stadige forbedringer i våre produkter – det er derfor 

Munck stadig er etterspurt internasjonalt.

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. For til 

syvende og sist er det verdiskapning det handler om.
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Munck Cranes har produsert elektriske wiretaljer 
siden 1948. Den velkonstruerte taljen vakte 
så stor interesse at den raskt ble et ettertraktet 
eksportprodukt. Flere av de eldste taljene er 
fremdeles i bruk.

MUNCK
ELEKTROTALJER 
MED VARIG KVALITET

Den nye 31-taljeserien er et resultat av Munck Cranes 

kontinuerlige produktutvikling, og har ført til et fleksibelt 

og topp moderne produkt. Kjennetegn for taljen er  

robusthet og minimalt behov for vedlikehold, to viktige 

faktorer som gir lave vedlikeholdskostnader.  

Vårt nye standard program er større enn noen gang 

og dekker løft fra 630 kg opptil 108 tonn. Dersom du 

har spesielle behov til applikasjon, hastighet eller løft 

har vi skreddersydde heisemaskineriløsninger som 

dekker løft helt opp til 500 tonn. Disse er også bygget 

på kvalitetskomponenter som gir de samme økonomiske 

fordelene som vårt standard program.

Under konstruksjon og utvikling så vel som produksjon 

legger Munck Cranes vekt på :

•	 Sikkerhet	og	ergonomi

•		 Grundig	kvalitetskontroll

•		 Avansert	analyseverktøy

•		 Skreddersydde	løsninger

•		 Nøkkelferdige	installasjoner
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Monobeam kraner er en av de mest 
anvendelige og etterspurte krantypene 
fra Munck Cranes. Heisemaskineriet er 
montert på en endrager 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

MUNCK 
MONOBEAM 
KRANER
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MUNCK
DUOBOX 
KRANER

Dette er den ideelle løsning  
for arbeidsmiljøer der det 
stilles store krav til byggemål.  
Konseptet har for øvrig mange 
likhetstrekk med Monobeam 
kranene.

Tilpasning og tilleggsutstyr:

Det er enkelt å tilpasse Duobox-  

og Monobeam kraner for å tilfredsstille 

lokale driftskrav eller spesielle krav fra 

myndighetene. 

Munck Cranes kan levere et bredt spekter 

av utstyr til kranene, blant annet:

•		 Kjøreendebrytere

•		 Kollisjonsvern

•		 Serviceplattformer

•		 Gangbaner

•		 Kranbaner

•		 Elektronisk	veiesystem

•		 Levetids-	og	lastregistrator	system

•		 Trinnløs	hastighetsregulering

•		 Fjernstyring	basert	på	radio-	eller	infrarødt	

 system

•	 Strømskinner,	strømtilførsel	utstyr

•		 Vakumutstyr

•		 Magnet	utrustning

•		 Åk

•		 Signalutrustning,	lyd/lys

•		 Ekstra	verne-	og	sikkerhetsutstyr
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Automatiske kransystemer 

for prosessindustrien

•	 Grabbkraner

•	 Elektrolysekraner

•	 Anodehåndteringskraner

Spesialkraner

•	 Magnetkraner	

•	 Kraner	med	teleskoperende	mast

•	 Goliath	kraner

•	 Tungindustri	kraner

•	 Kraner	for	skipsverft

•	 Kraftverkskraner

•	 Kraner	for	papirindustri

•	 Kraner	for	aluminiumsindustri

•	 Kraner	for	nothåndtering

Spesialkomponenter

•	 Automatiske	antikollisjonssystemer

•	 Klyper

•	 Løfteåk

•	 Grabber

•	 Magnetåk

•	 Kabeltromler

•	 Containeråk

•	 Skinneklyper

Munck har en egen prosjekt- og engine-
eringsorganisasjon som årlig gjennomfører 
prosjekter innenfor alle typer material-
håndtering. Vi besitter de mest avanserte 
beregnings- og analyseverktøy samt 

konstruksjonssystemer og har en høyt 
kvalifisert ingeniørstab med bred erfaring 
innen	materialhåndtering.	Automatisering	
av nye og eldre anlegg er en av våre 
spesialiteter.

MATERIALHÅNDTERING – AUTOMASJON 

Noen av produktene som Munck Cranes 
har i sitt leveringsprogram er:
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MUNCK 
LETTLØFT 
SYSTEM

Vårt rikholdige lettløftprogram omfatter: 

•	Kjettingtaljer	

•	Vakuumløftere	

•	Lettbanesystemer

•	Svingkraner

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

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 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 Cranes as
Kokstadvegen 30
P.O. BOX 7130
NO - 5020 Bergen

Telefon:  + 47 55 59 80 00
Telefaks:  + 47 55 59 80 40

E-mail:		 firmapost@munck-cranes.no
Website: www.munck-cranes.no

Hamar
Harstad
Haugesund
Holmestrand

Kristiansand
Kristiansund
Moss
Oslo

Stavanger
Tromsø
Trondheim
Vigra
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