
KONDITIONSANALYS

HUR MÅR EGENTLIGEN DIN KRAN?
En konditionsanalys ger dig svar på hur

det står till med din lyftanordning.

KONDITIONSANALYS 
– DIN BÄSTA FÖRSÄKRING

För kranar finns inget evigt liv. De är tyvärr inte byggda för oändlig användning.
Förr eller senare behöver de en ordentlig genomlysning, framför allt av säkerhetsskäl.

Många faktorer påverkar kranens skick och genom en kondition-
sanalys får du ett svar på hur det står till med din lyftanordning. 
Kan du fortsätta använda kranen som vanligt, är det läge för 
renovering eller behöver du investera i en ny? Och analysen gar-
anterar inte bara säkerheten i produktionen, du måste även göra 
den för att följa lagar och regler.

VARFÖR GÖRA EN KONDITIONSANALYS? 

En konditionsanalys är en grundlig genomgång som alltid måste 
göras när kranens konstruktiva, tekniska livslängd är slut eller när-
mar sig sitt slut. I de flesta fall är det kranens bruksanvisning som 
styr när det är dags för analysen och det är vanligtvis efter 10 år. 
Men beroende på användning kan det även behövas tidigare. 

Grundidén med en konditionsanalys är att trygga säkerheten i 
verksamheten, det vill säga förhindra att det sker olyckor eller in-
cidenter med människor eller material. Men du måste också se till 
att din lyftanordning uppfyller alla regler och krav, framför allt de 
som står i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:06 §34. Som 
kranägareär du helt enkelt skyldig att ha full koll på din lyftanord-
nings status.

Förutom tidpunkten som står i bruksanvisningen finns det andra 
situationer då du bör göra en konditionsanalys. Exempel är förän-
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drad användning, nyinvesteringar eller renoveringar, problem 
med säkerheten och försämrad kondition.

Dematek utför konditionsanalys på alla typer av lyftanordningar. 
Analyserna utförs av erfarna och certifierade servicetekniker 
och resulterar i en rapport som ger dig en tydlig bild av kranens 
kondition.

STÄMMER NÅGOT AV DET HÄR IN PÅ DIG?

 › Kranens livslängd är snart slut.
 › Det står i kranens bruksanvisning att jag snart måste 

göra en konditionsanalys.
 › Jag har börjat använda min kran på ett nytt sätt.
 › Kranen krånglar ofta och behöver återkommande reparationer.
 › Kranen verkar skadad.
 › Jag vill kunna sova gott om natten.

Svarar du ja på en eller flera av frågorna är det läge för 
en konditionsanalys. 

Genom att göra en ordentlig genomgång av din lyftanordning 
maximerar du chanserna att din kran får ett långt och problemfritt 
liv. Välkommen att kontakta oss om du vill boka en konditionsan-
alys eller har frågor.

TRYGGA LYFT SEDAN 1919 

Dematek är Sveriges ledande företag inom lyftanordningar  och lyftredskap för svensk industri. Vi har erbjudit lösningar för Trygga 
Lyft sedan 1919. Vi konstruerar, säljer, monterar, utbildar och utför underhåll på traverser, svängkranar, telfrar, lyftbord och många 
andra produkter. Vi är generalagenter för kvalitetsledande Demag Cranes & Components och är dessutom återförsäljare för 
flertalet andra varumärken. Vi har Sveriges tyngsta serviceorganisation inom lyftteknik och servar alla fabrikat. Varje år utför vi 
löpande underhåll på fler än 30 000 objekt, hos mer än 1 000 kunder, fördelade på 350 orter över hela landet.


