kurko crane

Nosturiautojen erikoisosaaja
Kurko Crane Oy Ltd valmistaa keskiraskaan ja raskaan
kokoluokan nosturiautoja vankalla kokemuksella
ja tinkimättömällä ammattitaidolla Varkaudessa. Yli 60
vuoden kokemuksemme nostoalasta näkyy laadussa ja
käyttäjäystävällisyydessä, jotka maksimoivat kuljettajien
tyytyväisyyden sekä nosturiautosi jälleenmyyntiarvon.
Meiltä saat liiketoimintaasi tukevan kokonaispaketin
helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Missiomme on tehdä maailman parhaita nosturiautoja
maailman johtavien valmistajien komponenteista. Nosturiautomme ovat turvallisia, käyttäjäystävällisiä ja ympäristöystävällisiä ja toimitusaikamme alan nopeimmat. Meillä
on vahva näkemys siitä, millainen kone kulloiseenkin
tarpeeseen sopii – haluamme vastata asiakkaidemme
vaativimpiinkin haasteisiin.

Kurko-nosturiauton taival alkaa huolellisesta suunnittelusta, joka pohjautuu vahvaan ammattitaitoon ja kokemukseen. Nopean toimitusaikamme salaisuus ovat vankan kokemuksemme lisäksi
huolellinen etukäteissuunnittelu ja ennakointi, kuten valmiiksi tilatut nosturit.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Kurko Cranes -nosturiauton taival alkaa huolellisesta
suunnittelusta, joka pohjautuu vahvaan ammattitaitoon
ja kokemukseen.
Teemme jokaisesta päällirakennukseen käytetystä osasta
3D-kuvat, dokumentoinnin ja lujuuslaskelmat. Näin koko
mallistomme voidaan CE-merkitä myös niissä tapauksissa,
joissa vakiomallistomme koneisiin tehdään asiakkaiden
toivomia muutoksia.

Runko koteloidaan keulasta perään, ja se saa tavanomaiseen runkoon nähden kaksinkertaiset vahvistukset,
kuten apurungon ja alajäykisteet. Rungon vahvistamisen
jälkeen auto kootaan uudestaan ja siihen rakennetaan
sen tulevaa käyttötarkoitusta vastaava nosturi ja päällirakenteet. Lopuksi auto viimeistellään lisävarustein, joita
ovat esimerkiksi erilaiset valaistus- ja säilytysratkaisut,
nostotarvikkeet ja henkilökorit sekä teippaukset.

Aloitamme nosturiauton rakentamisen uuden alustan
purkamisella ja rungon vahvistamisella. Hankimme
käyttämämme auton aina asiakkaamme puolesta.

360°
Lopputuloksena on käyttövalmis nosturiauto
avaimet käteen -toimituksena.

Kun tarvitset 360 asteen
ulottuvuutta täysillä
nostoarvoilla,
ota yhteyttä meihin!

Kaikki tämä kuudessa viikossa!

Näin rakennamme
Kurko Crane -nosturiautosi
3.

1.
Uusi alusta puretaan ja
hytti irrotetaan. Rungon
vahvistus onnistuu täten
helposti ja jälki on hyvää.

2.

Alusta vahvistetaan
päästä päähän kylkija alalatalla.

Perusteellinen suunnittelu,
jokaisen osan dokumentointi
sekä vahvuuslaskennat
takaavat pitkäikäisen ja
luotettavan tuotteen.

KASVA JA KEHITY VARKAUDEN SEUDULLA

Rahoitamme työkoneita laidasta laitaan,
myös käytettyjä.

Navitas Yrityspalvelut tarjoaa alueelle
sijoittuville yrityksille kattavat
kehittämispalvelut sekä
räätälöidyt tila- ja tonttiratkaisut.
Tutustu meihin:

www.navitas.fi

secto.fi

Annamme työllemme CE-merkinnän,
rungolle 5 vuoden takuun
ja takaamme täydet nostoarvot
360 astetta auton ympäri.

4.

6.

5.

Käyttövalmis auto
luovutetaan asiakkaalle
kaikki tarkastukset ja
testaukset tehtynä.

Apurunko sekä
kehittämämme alajäykiste
takaa kiertojäykkyyden.

Oikeanlaiset työkalulaatikot
takaavat käyttäjäystävällisyyden.

Teräksenlujaa
autovarustelua
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lisävarusteet
Säilytystilaa ei voi koskaan olla liikaa ja
tätä yritämme maksimoida monipuolisilla
laatikostoratkaisuilla.

Hytin päälle tulevat työvalot lisäävät
työturvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä
pimeässä pohjolassa työskennellessä.

Keskeltä nostettavat nostopuomit 5tn,
10tn ja 20tn helpottavat ahtaissa paikaissa
nostamista.

Erilaiset lavaratkaisut asiakkaan
tarpeiden mukaan.

Hydraulinen jatkoperä 1,5m.

HYDJAN
Mininosturit
ja nostolaitteet
www.jekko.fi

Hydrauliikan kokonaistoimittaja
hydjan.fi

katso lisää esimerkkejä rakentamistamme
autoista: kurkocrane.com/fi

Nosturit
2,8 - 210 tm
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