
Ønsker du en  
effektiv produktion?
Med en automatisk kran, kan du efterlade din drift ubemandet og 
lade kranen gøre alt arbejdet i alle døgnets 24 timer – effektivt og 
sikkert. 

Læn dig tilbage og se på, mens vi driver projektet fra den spæde 
opstart til idriftsættelse.



En tysk mesterløfter
Vi stiller høje krav til kranens ydelse, driftssikkerhed og 
præcision. Traverskraner, som indgår i vores maskiner 
eller procesanlæg, leveres fra den tyske kranproducent 
STAHL CraneSystems, der i mere end 50 år har leveret 
kvalitetskraner i Danmark. STAHL leverer et slidstærkt 
produkt med høj sikkerhedsklasse. 
 

Eksperter er med jer hele vejen
Automatiske kraner kan konfigureres fra bunden, så de 
passer optimalt til det stykke arbejde, de skal udføre i pro-
duktionen. 

Kranerne bliver nøje vurderet af designingeniørerne, så 
vi er på forkant med belastninger, påvirkninger og drifts-
krav og derved minimerer fejlkilder.                        . 

Vidste du...
at automatiske kraner kan bruges til mange forskellige 
typer af procesanlæg, heriblandt: 

• Fjernvarme (affald, kul, m.m.)
• Biomasse (flis, træpiller, m.m.)
• Sortering
• Halm
• Naturgas
• Beton og stål
• Papir og pap
• Anden produkt-/lagerhåndtering



Fra idé til drift
Vi er et hold af ingeniører, programmører og teknikere, der udvikler styringen til jeres kran, så 
den passer til den aktuelle opgave. Uanset om kranen skal styres semi- eller fuldautomatisk, 
leveres styringen efter jeres ønsker og tilpasset til den aktuelle opgave. Alle komponenter er 
nøje udvalgte, så slid formindskes og servicebehovet er så lavt som muligt. . 

5 hurtige om kranstyringen
• PLC’en programmeres fortrinsvist i Siemens
• Kranstyringen udføres og testes i eget hus
• Programmeringen kan tilrettelægges efter kundens ønsker
• Der kan laves fjernsupport på PLC’en
• El-styringerne udføres ligeledes med radiostyring til 
   manuel betjening eller semiautomatisk drift.

Nemt overblik med touchskærm
Til kranstyringen medfølger en touchskærm, hvor I nemt og 
sikkert kan indstille på kranens driftsparametre, se kranens 
driftsmønster, samt få besked om eventuelle fejlmeldinger.

Hjælpen er lige i nærheden
Vi kender til vigtigheden af, at der ydes hurtig hjælp. Derfor har vi reservedele til jeres kran 
fordelt på fire lokationer. Derudover har vi montører i hele landet, samt teknikere, der sidder 
klar til at lave fjernsupport på anlægget, så I undgår lange ventetider på service og reserve-
dele. 



Max Fodgaard & KT Automation
To hoveder tænker bedre end et – og netop derfor har vi valgt at kombinere Max Fodgaard 
og KT Automations kompetencer, da vores vision er at tilbyde kunderne det allerypperste 
produkt. 

Med tilsammen 100 års erfaring, er du sikret en stabil samarbejdspartner, der kommer hele 
vejen rundt og med en vidensbank inden for kran- og el-komponenter til stor fordel for jeres 
produktion.

Sidder du med et bygge- eller renoveringsprojekt, hvor du har brug for en automatisk kran?  
Vi er med jer hele vejen fra projektering til idriftsættelse.

Lad os snakke om dine ønsker 
Ring til os i dag på:

+45 40 57 41 44


