ABUS Sverige Gruppen
erbjuder leasing för
hela lyftsortimentet!
Leasing – högsta produktivitet
utan kapitalbindning.

ABUS Leasing – en flexibel
och kostnadseffektiv lösning
LEASING

• Ger möjlighet att finansiera andra delar av verksamheten.
• Lätt att budgetera.
• Funktionsleasing är ABUS Service tillsammans
med finansiell leasing. Funktionsleasing ger en
tydlig översikt av kostnaden för leasing respektive
förebyggande underhåll.

SEK

• Finansiell leasing ger förbättrat rörelsekapital då
ni inte binder kapital i utrustning.
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Som kund garanterar ni
restvärdet (RV), vilket
innebär att månadskostnaden kan varieras med
möjligheter att påverka
kassaflödet. Det är inte
möjligt på samma sätt
med traditionella banklån.

ABUS Leasing ger dig en helhetslösning från projektering,
krananläggning och installation till finansiering och service.

Avtalsservice för högsta tillgänglighet
Kranar i industrin innebär stora investeringar. Under sin livstid
utsätts en kran för avsevärda påfrestningar. Med en genomtänkt
service- och underhållsplan minskas de problem och driftstörningar som kan uppstå, och därmed ökar tillgängligheten.
Detta är grundläggande för att krananvändaren ska uppnå
god effektivitet och låga omkostnader.
ABUS avtalsservice innebär ett förebyggande underhåll som inte bara
minimerar stilleståndstiden för krananläggningen utan även ökar säkerheten
för personalen och företaget. Som avtalskund blir du alltid prioriterad och
erbjuds dessutom rabatterade timpriser.
Genom att vi har god överblick över din kranpark kan vi vidta åtgärder
i rätt tid för att säkerställa bästa kransäkerhet och tillgänglighet.

abus-kransystem.se
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ABUS auktoriserade
återförsäljare
JJ GRUPPEN och CARLHAG är ABUS auktoriserade återförsäljare i Sverige. JJ GRUPPEN täcker
Götaland och Stockholm/Mälardalen, medan
CARLHAG täcker västra Svealand och Norrland.
Tillsammans är vi ABUS Sverige Gruppen!
Auktoriserad återförsäljare innebär följande:
• ABUS representant har återförsäljaravtal med ABUS Kransystem.
• Återförsäljarna är ekonomiskt granskade och godkända av ABUS Kransystem.
• Återförsäljarnas tekniska personal är utbildade och godkända enligt ABUS
utbildningssystem.
• Återförsäljarnas säljpersonal är utbildade och godkända enligt ABUS säljutbildningssystem.
• ABUS Kransystem AB ställer krav på kvalitet, inklusive certifiering enligt ISO
9001, 14001 och 18001.
ABUS Sverige Gruppen har en organisation med hög teknisk kunskapsnivå
inom kranteknik för alla fabrikat. Vår serviceorganisation täcker hela landet,
med kontor från Kristianstad i söder till Kiruna i norr. Med representation på
cirka 25 orter i Sverige och ett väl inarbetat återförsäljarnät kan vi erbjuda en
väletablerad kundnära organisation. För större kunder med anläggningar över
hela landet kan vi erbjuda rikstäckande serviceavtal, samordnat med en och
samma kontaktperson för alla engagemang.
Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar
Kättingtelfrar | Lättportalkranar | Kranbanor | Lyfttillbehör

ABUS Kransystem AB (Generalagent)
Strågatan 5, 653 43 Karlstad • Tel. 054 55 56 50 • info@abus-kransystem.se
www.abus-kransystem.se

Södertälje

Trollhättan

Kalmar
Kristianstad
Helsingborg

CARLHAG (www.carlhag.se)
Karlstad: 054 555 770
Timrå: 060 525 420
Gävle: 026 252 290
Luleå: 060 575 457
Örebro: 019 101 942
JJ GRUPPEN (www.jjgruppen.se)
Kungsbacka: 0300 566 570
Norrköping: 011 10 01 92
Kristianstad: 044 12 62 30
Helsingborg: 042 12 62 30
Åkersberga: 08 540 691 80
PROCRANES (www.procranes.se)
Specialanläggningar och moderniseringar
Kristianstad: 044 200 230
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