Lyftutrustning med helhetsansvar

Specialister på lyft
CARLHAG inriktar sig på lyftutrustning för industrin. Vi erbjuder kompletta lösningar
med erkända kvalitetsprodukter.
Ett samarbete med CARLHAG innebär kunskap och stöd från en stabil partner som
tar ett fast grepp om hela leveranskedjan. Från rådgivning, konstruktion och projektering till projektledning, montage, idriftsättning och löpande service.

Kransystem
Komplett lyftprogram för laster mellan 80 kg och 100 ton. Skensystem,
traverser och svängkranar.

Stålkonstruktioner
Konstruktion, leverans och montage
av lyftrelaterade stålkonstruktioner.
Traversbanor, stålstativ, konsoler mm.

Vakuumlyftok
Vakuumlyftok för trä, glas och plåt.
Stort standardprogram för laster
mellan 50 kg och 10 ton.

FEZER

Service
Erfarna servicetekniker och ett
specialutvecklat system för regelbunden service.

Projektering
Rådgivning

Konstruktion

Beräkningar/ritningar

Projektansvar

Order/leverans

Montage/Besiktning

Serviceavtal

CARLHAGs helhetslösningar fungerar
Volvo Construction Equipment / Arvika
Kund: Volvo Construction Equipment, stor tillverkare av
hjullastare med produktion i Arvika.
Uppdrag: Stål-, travers- och kranmontage kring ny monteringsbana. Helhetsåtagande service.
Omdöme: CARLHAG tar ett ansvarsfullt helhetsgrepp
om våra lyftfrågor. Installationen av de nya lyftbanorna
genomfördes utifrån en mycket snäv tidsplan men kunde,
tack vare bra dialog och flexibilitet från CARLHAGs personal, slutföras i tid (Underhållschef, Lars Berglund).

Komatsu Forest AB / Umeå
Kund: Komatsu Forest, en av världens ledande tillverkare
av skogsmaskiner, med säte i Sverige och USA.
Uppdrag: Totallösning omfattande samtliga lyftanordningar
och allt stål vid för- och slutmontage av skogsmaskiner.
Omdöme: Samarbetet med CARLHAG har fungerat bra.
Dialogen mellan vår egen projektledning och CARLHAGs
personal har varit föredömlig och uppgjorda leveranstider
har kunnat följas trots att installationen har genomförts under pågående produktion (Fabrikschef, Jonas Jonsson).

Atlas Copco / Örebro
Kund: Atlas Copco Rock Drills, tillverkare av bergborrmaskiner, borraggregat och utrustning för bergförstärkning.
Uppdrag: Traverser, stålkonstruktioner, montage och besiktning i totalåtagande. Utrustningen används som ett materialhanteringssystem för lyft av chassin till lastmaskiner.
Omdöme: CARLHAG tog ett komplett åtagande och var
med från konstruktion till idrifttagande. Det känns skönt
att jobba med en kontakt som kan lösa hela installationen.
(Projektansvarig, Jens Gustavsson).

Servicestatistik direkt på nätet
Med konceptet PREPLUS styrs alla servicenoteringar till en databas. Våra tekniker är utrustade med handenheter där alla åtgärder registreras.
Efter utförd service eller reparation förs handenhetens data över till CARLHAGs databas via GSM. På vår hemsida loggar du in med egen accesskod och kommer åt alla serviceprotokoll för ditt företag. Du får dessutom tillgång till ständigt uppdaterad statistik på samtliga objekt i ditt serviceavtal. Statistiken ger dig viktiga beslutsunderlag för kommande åtgärder och investeringar.

Avtalsservice
On-line statistik

Säkerhet

Huvudkontor Karlstad
Strågatan 5
653 43 Karlstad
tel: 054 - 55 57 70
fax: 054 - 55 57 75

Sundsvall
Förmansvägen 15
857 53 Sundsvall
tel: 060 - 52 54 20
fax: 060 - 52 54 97

Örebro
Södragrevrosengatan 1
703 64 Örebro
tel/fax: 019-17 22 90

Gävle
Förrådsgatan 7
803 09 Gävle
tel: 026 - 25 22 90
fax: 026 - 25 22 85

Umeå
Klintsjö 10
911 94 Vännäs
mobil: 070-276 31 99

Piteå
Fabriksgatan 17
941 47 Piteå
mobil: 070-585 15 50

Strågatan 5, 653 43 Karlstad, Telefon 054-55 57 70, Fax 054-55 57 75
E-post info@carlhag.se, Internet www.carlhag.se
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