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VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV 
KVALITET OCH INNOVATION
KITO ERIKKILA PROSYSTEM SVÄNGKRANAR STÅR FÖR 
KVALITET, INNOVATION OCH SÄKERHET.

KITO ERIKKILAs historia börjar 1912, då företaget grundades i Viborg, Finland. Sin första 
kranrepresentation fick ERIKKILA 1933 och sedan 1976 då företaget utvecklade sitt 
Prosystem lättprofilsystem har verksamheten koncentrerat sig enbart på lyftbranschen.

KITO ERIKKILA var den första som utvecklade en upphöjd traversbalk samt uppfann och 
patenterade en överlastindikator för lättprofilsystem. KITO ERIKKILA är en del av KITO 
Group.

KITO ERIKKILAs huvudkontor och produktion ligger i Masaby i södra Finland. Alla 
lättprofilsystem, svängkranar och bockkranar tillverkas i Finland av europeiska råvaror. 
Högsta kvalitet garanteras av strikta KITO-kvalitetsstandarder. Mer än 100 partners i 40 
länder stöder kunder på alla kontinenter.

KITO ERIKKILAs Prosystem svängkranar är utvecklade för att uppfylla de mest varierande 
och krävande lyftbehoven på produktionslinjer och arbetsplatser där det behövs en 
lyftkapacitet upp till 1 500 kg. 



      

Prosystem en- och tvåbalkstraverser är användarvänliga 
lyfthjälpmedel över en stor arbetsyta. De erbjuder en snabb, säker och 
exakt transport över stora ytor.

Prosystem och Pro Compact svängkranar är mångsidiga och 
hållbara arbetsplatskranar med både vägg- och pelarmontering. Med 
dem sker produktion, montering och underhåll effektivare och de 
lämpar sig för de flesta fabriksanläggningar.

Prosystem Bockkran är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för 
olika typer av lyftbehov. Perfekt för verksamheter där man behöver 
lyfta utan tillgång till en stationär travers. 

Tvåbalkstravers
(aluminium travers & stålprofil)

Pelarsvängkran
(med stålprofil och överstag)

Tvåbalk bockkran

KITO ERIKKILA PRODUKTURVAL



STÅL- OCH ALUMINIUMPROFILER AV HÖG KVALITET
 
Stålprofilerna finns i tre storlekar och är av höghållfast stål, vilket 
gör att de klarar högre spänningar och belastningar. Stålprofilerna har 
kapacitetsförhållande för viktförflyttning av världsklass.

Aluminiumprofilerna finns i fyra storlekar och är tillverkade av anodiserat 
aluminium av hög kvalitet.

ÅKVAGNAR

Åkvagnarna är utformade för stål- och aluminiumprofiler och är tysta, har ett 
minimalt rullmotstånd och är lätta att röra på.

För tyngre laster används en boggie åkvagn.

INRE STRÖMSKENA FINNS 
TILLGÄNGLIG FÖR PROFILERNA 

ALU 4/180, ALU 5/220, S200 
OCH S260.

EFFEKTIV OCH EXAKT HANTERING AV 
MATERIAL
Prosystem svängkranar har en lyftkapacitet på upp till 1 500 kg och finns i både 
pelar- och väggmonterade versioner. Svängkranarna lämpar sig för nästan alla sorters 
arbetsstationer och används i stor utsträckning inom olika branscher. De är mångsidiga, 
hållbara och har en lång livslängd. De är lätta att installera, underhålla och vid behov 
flytta.

Åkvagnen manövreras antingen manuellt eller utrustas med elektrisk rörelse. 
Svängkranen kan utrustas med strömtillförselutrustning med plattkabel eller en inre 
strömskena (gäller aluminiumprofiler 4/180 och 5/220 samt stålprofiler S200 och S260). 
Svängkranens arm kan utrustas med en svängstopp för att förhindra att armen svänger 
utanför det önskade arbetsområdet.





PELARMONTERAD PROSYSTEM 
SVÄNGKRAN

STABIL OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

• Pelarhöjd enligt den lyfthöjd som krävs
• Kvalitetslager ger lätt, stabil användning
• Svängkranens bottenplatta kan fästas i betonggolvet med ankarbultar eller 

kemiska ankare.
• Kan användas med elektrisk kettingtelfer eller manuella lyftblock och olika 

lyftanordningar.

PELARMONTERAD PROSYSTEM SVÄNGKRAN

LAST (KG)
SVÄNGARMSLÄNGD (M)

2 3 4 5 6 7 8

125

250

500

1000* *

1500** **

Max. pelarhöjd 5,0 m, *Max. pelarhöjd 4,0 m, **Max. pelarhöjd 3,5 m
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VÄGGMONTERAD PROSYSTEM 
SVÄNGKRAN

ANPASSAR SIG TILL OLIKA PRODUKTIONSBEHOV

• Den väggmonterade svängkranen är den perfekta lösningen för en arbetsstation som 
ligger nära en vägg eller ett annat vertikalt element.

• Kan installeras under en traverskran på önskad höjd.
• Stor räckvidd och stor svängvinkel.
• Kan användas med elektrisk kettingtelfer eller manuella lyftblock och olika 

lyftanordningar.

VÄGGMONTERAD PROSYSTEM SVÄNGKRAN

LAST (KG)
SVÄNGARMSLÄNGD (M)

2 3 4 5 6 7 8

125

250

500

1000

1500
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PRO COMPACT SVÄNGKRANAR FÖR 
UTRYMMEN MED LÅG TAKHÖJD

EFFEKTIV OCH SÄKER LASTHANTERING

• Den optimala lösningen när den tillgängliga höjden är begränsad.
• Förbättrar ergonomin och produktiviteten på arbetsplatsen.
• Enkel och snabb att installera.
• Kan användas med elektrisk kettingtelfer eller manuella lyftblock och olika lyftanordningar.

PRO COMPACT SVÄNGKRANAR I STÅL

LYFTKAPACITET   30–250 kg

SVÄNGARMSLÄNGD Max. 5 m 

PELARHÖJD Max. 3.5 m 

LÄTT ATT 
INSTALLERA

PRO COMPACT SVÄNGKRANAR I ALUMINIUM

LYFTKAPACITET   30–125 kg

SVÄNGARMSLÄNGD Max. 5 m 

PELARHÖJD Max. 3.5 m 
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HÅLLBAR UTVECKLING 
HOS KITO ERIKKILA

En av våra högsta prioriteringar 
är att tillsammans med våra 
kunder och partners göra lyft- och 
materialflödesprocesserna hållbarare. 
Vi arbetar ständigt för att minimera 
slöseri med resurser, energi och tid, 
både i vår fabrik och i våra produkter.

KITO ERIKKILAs expertis och 
innovativa lösningar är nycklarna till 
en hållbar verksamhet. Vi betonar 
kvalitet, säkerhet och hållbarhet i allt 
vi gör.



ERIKKILA OY
Masalantie 225
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Tel. +358 9 2219 0530
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