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 Munck Cranes AS                        

Våre tjenester 
• MDA, (Munck Drifts Avtale)  

• Sakkyndig kontroll, Service, reparasjon og sertifisering av alle fabrikater av 

kraner, løfteutstyr og løfteredskap. 

• Årlig kontroll og vedlikehold av ulike typer arbeidsutstyr. 

• Systemanalyse og rådgivning i forbindelse med tilpasning av utstyr til gjeldende 

regelverk. 

• Sertifisert og dokumentert opplæring av kranførere og brukere av traverskraner og 

løfteredskap. 

• Salg av kraner, heismaskinerier, kjetting taljer, løfteredskap og komponenter og 
ombygninger. 
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 Service  
 

Munck tilbyr et høyverdig norsk 

kvalitetsprodukt, som totalt gir deg som 

kunde maksimal sikkerhet med minimale 

vedlikeholdskostnader 

. 

Munck tilbyr en serviceavtale MDA, der vi 

går inn og tar det totale ansvaret for 

kundens arbeidsutstyr, vi kan også kunde 

tilpasse en MDA, etter kundens behov. 

 

Vi tilbyr vedlikeholds alternativer som 

tilfredsstiller myndighetenes krav til 

vedlikehold og kontroll og iht. 

Leverandørens anvisninger. Vi setter opp 

en vedlikeholds kalender sammen med 

kunden. 

 

 

. 

     

 

Vi har derfor det hele og fulle ansvar 

for serviceoppfølging og eventuelle 

reklamasjoner også etter overlevering. 

 

Vi har lokale kundesenter med lokale 

ledere, som har den lokale kunnskapen 

som trengs for å kunne betjene 
eksisterende kunder og nye kunder.  

 

Alle våre servicemontører har 

gjennomgått spesialutdanning for blant 

annet sakkyndig kontroll og vedlikehold i 

henhold til gjeldende regelverk og 

forskrifter 

 

Munck Cranes AS har et landsdekkende 

servicenett bestående av avdelingskontorer 

over hele landet. Der alle våre servicemontører 

er utstyrt med servicebil for å kunne betjene 

kundene raskt. 
 

 



 
 

 Modernisering - oppgradering  

Vårt komplette reservedelslager i Bergen og ute på samtlige avdelingskontorer gjør oss svært 

leveringsdyktig på deler og sikrer alle våre kunder mot langvarige driftsavbrudd. 

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 

 

 Munck Hydraulikk service  

Munck utfører kontroll, vedlikehold og modernisering av eksisterende og nytt 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 og en full overhaling av alle komponenter 

på kranen.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dokumenthåndtering  

Munck benytter seg av ONIX database for håndtering av dokumentasjon. Her tilbys en total løsning 
for håndtering av alle typer dokumenter i forbindelse med kontroll, vedlikehold, sertifikater, bilder 
etc.  
Våre kontrollører benytter en app løsning ved kontroll, som gjør at du som kunde til enhver tid har 
full kontroll over hva som er kontrollert og hva som er tilstanden på løfteutstyret/arbeidsutstyret. 
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 Munck radiostyringer  
 

Munck 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 enhver 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 vårekjetting taljer. 

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 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 Kurs- og Opplæring  
 

Munck setter sikkerhet hos sine kunder høyt 

og vi er opptatt av at kranfører opplæring er 

et sikkert og godt HMS tiltak. 

 

Munck er godkjent for sertifisert sikkerhets 

opplæring iht. gjeldende regelverk. 
Vi tilbyr sammen med våre 

samarbeidspartnere 

Et bredt utvalg av kurs. 

 

Munck tilbyr produkt opplæring på 

kraner og løfteutstyr og operatør 

vedlikeholds kurs på løfteutstyr og 

kraner. 

 

Alle kurs kan gjennomføres ute 

hos kunde, hos Munck Cranes AS 

eller digitalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HMS  
 

Selskapets ansatte er alle registrert med HMS-kort for Bygg- og Anleggsfag. 
Alle våre servicemontører gjennomgår en grundig opplæring av forskriftene i henhold til 
Arbeidstilsynet. 
 
 
Selskapet har et aktivt og godt HMS arbeid og utarbeidelse av SJA-plan. Det samme gjelder med 
avviksmelding/behandling. Selskapet bruker i dag et elektronisk program QM+ for registrering, 
statistikk og behandling.  
 
 
Selskapet er godkjent av KIWA som Sakkyndig virksomhet. 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Traverskraner  

En Munck-kran har stivhet som ligger over internasjonale minstekrav. Dette for at kranen skal 

være presis og stiv under løfteoperasjoner. 

En-drager og to-drager kraner er en av de mest anvendelige og etterspurte krantypene fra 

Munck Cranes AS. Heisemaskineriet er montert med hjulkasser i hver ende. 

• Datastyrt design 

• Avansert beregnings- og analyseverktøy for konstruksjon 

• Plassbesparende design og flexible montasje løsninger. 
• Spesialdesignet motor for myk start og stopp 

• Trinnløs hastighetsregulering. 

• Lang levetid – lave vedlikeholdskostnader. 

• Elektronisk veiesystem og levetidsregistrator. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Kjetting taljer - lettløft  
 

Vårt innholdsrike         
lettløftprogram omfatter: 

• Kjettingtaljer 

• Vakumløfter 
• 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. 

 

 
 
 
 
www.krandeler.no 

 
 
 



 

Hovedkontor Bergen: 
Sentralbord: 55 59 80 00 

Epost: firmapost@munck-cranes.no 

Adresse: Kokstadvegen 30 
5257 Kokstad 
Norway. 

 

Munck kundesenter Vest: 
Anstein Eidsvik, Tlf: +47 906 92 666 
Epost: AnsteinE@munck-cranes.no 

 

Munck kundesenter Øst: 
Åge Elvestuen, Tlf: +47 482 82 229 
Epost: Agee@munck-cranes.no 

 
Munck kundesenter Midt: 
Kent Engtrø, Tlf: +47 952 57 869 
Epost: KentE@munck-cranes.no 

 

Munck kundesenter Nord: 
Mats Olsen, Tlf: +47 459 55 365 
Epost: MatsO@munck-cranes.no 

 

Munck kundesenter Sør: 
Tor Løkke, Tlf: +47 913 81 222 
Epost: TorL@munck-cranes.no 
 
 

Munck Kurs- og Opplæring 
Rune Skustad, tlf. +47 907 28 258 

Epost: RuneS@munck-cranes.no 

 

   
    Munck Service Norge 
       
      Servicesjef Norge 
      Stein Erlien, tlf. 902 41 008 
      Epost: Steine@munck-cranes.no  

 

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

 
 

Delivery adresse/ 
Leveringsadresse: 
Kokstadvegen 30 
NO-5257 Kokstad 
Norway 

Phone/Telefon: 
+47 55 59 80 00 

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  
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