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PROSYSTEM
LÄTTPROFILSYSTEM



VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV 
KVALITET OCH INNOVATION

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 lättprofilsystem är utvecklade för att uppfylla de mest 
varierande och krävande lyftbehoven på produktionslinjer och arbetsplatser där det 
behövs en lyftkapacitet upp till 2 000 kg.

KITO ERIKKILA PROSYSTEM LÄTTPROFILSYSTEM STÅR 
FÖR KVALITET, INNOVATION OCH SÄKERHET.
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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. 

KITO ERIKKILA 
PRODUKTURVAL

Tvåbalk
(aluminium travers & stålprofil)

Pelarsvängkran (med stålprofil och överstag) Tvåbalk bockkran
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PROSYSTEM
LÄTTPROFILSYSTEM

Prosystem enbalk och tvåbalk traverser är lättanvända arbetsplatstraverser med 
omfattande täckning. Lastens svängning minimeras av den mjukt rullande åkvagnen som 
automatiskt centraliserar lasten. Lättprofilsystemen möjliggör snabb, smidig och säker 
hantering av laster. Traverserna kan monteras i en takkonstruktion med ett stort utbud av 
standardupphängningar eller på golvet med fristående portaler.

Lättprofilsystemen är modulära och består av standardkomponenter. De är enkla att 
konfigurera för att uppfylla varierande lyftbehov inom olika branscher. Manövreringen 
av  lättprofilsystemet kräver nästan ingen kraft, vilket gör det säkert och ergonomiskt. 
Traverserna är lätta men ändå kraftfulla och kan installeras på olika typer av 
takkonstruktioner med olika upphängningsavstånd.

Kapacitetsförhållande för viktförflyttning i världsklass garanterar maximala avstånd 
mellan upphängningspunkterna. Stålprofilens ändar är försedda med koniska styrhylsor 
som styr stålprofilerna  till perfekta skarvar och med rätt toleranser. Skarvarna är enkla 
och snabba att installera och kräver inga justeringar under kranens livstid. Den slutna 
profilkonstruktionen skyddar vagnen och den interna strömförsörjningen (tillval) från 
damm och yttre påverkan. Alla stålprofiler är pulverlackerade för att garantera en jämn och 
perfekt yta.

EFFEKTIV OCH EXAKT HANTERING AV 
MATERIAL
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UPPHÖJD TRAVERS
Upphöjd enbalk och tvåbalk traverser lämpar sig för utrymmen med låg takhöjd. På en 
upphöjd travers placeras traversbalken mellan kranbanan för att få förbättrad effektiv 
lyfthöjd.

ENBALK OCH TVÅBALK TRAVERSER
Den maximala lasten för en enbalk travers är 1500 kg och 2000 kg för en tvåbalk travers. 
Den andra balken ökar lyfthöjden och det tillgängliga arbetsområdet under kranen. Genom 
att kombinera stål- och aluminiumprofiler kan man hitta den perfekt optimerade lösningen 
för olika lyftbehov. Traverserna kan manövreras manuellt eller så kan både traversens och 
telferns åkrörelse utrustas med motordrift.
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EN PERFEKT 
KOMBINATION AV 
ALUMINIUM OCH STÅL

Optimerat sortiment av 
aluminiumprofiler som klarar 
upp till 500 kg uppåtriktade 
krafter med en standard 
åkvagn.

Robusta skarvplattor för 
aluminiumprofilernas 
skarvar håller ihop 
profilerna.

Ställbar upphängning 
säkerställer smidig 
användning

Robust ändlock i stål med 
öppning för intern strömskena och 
strömförsörjning för plattkabel.

Strömkollektor med styrhjul 
och optimalt fjäderbelastade 
kolborstar säkerställer lätta 
rörelser med minimalt slitage.

Åkvagn för stålprofiler med minimalt rullmotstånd. 
Max. belastning 800 kg, stålstomme, integrerade buffertar, kan fås 
med externa styrhjul.
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Ett brett utbud av standardupphängningar för alla 
typer av tak.

Optimerade stålprofiler med 
kapacitetsförhållande för 
viktförflyttning av världsklass.

Koniska styrhylsor leder ihop profilerna till en 
perfekt skarv.

Åkvagn för aluminiumprofiler som garanterar lätta rörelser.
Max.last 600 kg, stålstomme, integrerade buffertar, klarar uppåtriktad 
belastning.

Strömkollektorn för inre 
strömskena ligger ovanför 
vagnen vilket maximerar 
åkvagnens arbetsområde. Profilen skyddar den inre 

strömförsörjningen från damm och 
smuts.
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PROSYSTEM ENKELBANOR

ENKELBANA MED KURVA (STÅL)ENKELBANA (ALUMINIUM)ENKELBANA (STÅL)

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   50 – 1500 kg
Bana……………   1 – 50 m
Telfer……………  5 m

Enkelbanor är lämpliga för långa produktionslinjer och kan utrustas med till exempel kurvor, 
vändkors, sidoväxlar mm. De kan manövreras manuellt eller utrustas med motordrift för både 
traversens och telferns åkrörelse.

Enkelbanor för laster på upp till 1 250 kg kan utrustas med kurvor. Kurvorna kan anslutas till 
andra kurvor eller raka profiler.

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   50 – 1000 kg
Bana……………   1 – 30 m
Telfer……………  5 m

Standardutbud*:
Lyftkapacitet…….… 50 – 1250 kg
Radie……………… 1500 mm
Telfer………………  5 m
Kurvor……………    15°, 30°, 45° (även andra tillgängliga) 

*Andra alternativ är tillgängliga som skräddarsydda 
lösningar.
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PROSYSTEM ENBALK OCH TVÅBALK TRAVERSER
Prosystem lättprofiltraverserna är användarvänliga 
arbetsplatstraverser med omfattande täckning. Lastens 
svängning minimeras tack vare den smidiga åkvagnen 
som centraliserar lasten automatiskt till rätt lyftposition. 
Traverserna är lättanvända, vilket möjliggör en smidig 
hantering av laster och bidrar till att öka produktiviteten.

Traverserna kan monteras i taket eller bultas fast i golvet som 
portaltravers.

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   50 – 1500 kg
Spännvidd………  2 – 8 m
Bana……………   4 – 50 m
Telfer……………  5 m

Tvåbalk
(stålbalk och -bana)

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   125 – 2000 kg
Spännvidd…… …  2 – 8 m
Bana……………    4 – 40 m
Telfer……………   5 m

Att använda Prosystem lättprofilsystem kräver mycket 
liten ansträngning av användaren, vilket gör det säkert 
och ergonomiskt. Profilerna har kapacitetsförhållande 
för viktförflyttning av världsklass. Lättprofilsystemen är 
modulära och monteras ihop av standardkomponenter, och 
en komplett lösning kan konfigureras för produktionslinjer 
inom nästan vilken bransch som helst.

Tvåbalk
(aluminiumbalk och -bana)

Enbalk
(aluminiumbalk och -bana)

Enbalk
(stålbalk och -bana)

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……  50 – 1000 kg
Spännvidd……… 2 – 7,8 m
Bana……………  4 – 30 m
Telfer…………… 5 m

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   125 – 1000 kg
Spännvidd………   2 – 7,8 m
Bana……………    4 – 30 m
Telfer……………   5 m

*Andra alternativ är tillgängliga som 
skräddarsydda lösningar.
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PROSYSTEM
UPPHÖJD TRAVERS
OPTIMERAD FORMGIVNING FÖR MAXIMALT UTNYTTJANDE AV DEN TILLGÄNGLIGA 
LYFTHÖJDEN

Upphöjd enbalk och tvåbalk travers är den optimala lösningen för produktionslinjer med 
höjdbegränsningar eller där det finns begränsat utrymme. För att minimera bygghöjden är traversen 
upphöjd mellan banbalkarna. Dessutom placeras telfern i en upphöjd tvåbalk mellan traversbalken i en 
upphöjd åkvagn för att vinna mer lyfthöjd.

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   50 – 1500 kg
Spännvidd………  1 – 8 m
Bana……………   4 – 50 m
Telfer……………  5 m

Tvåbalk
(stålbalk och -bana)

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   125 – 2000 kg
Spännvidd………  1 – 8 m
Bana……………   4 – 40 m
Telfer……………  5 m

Tvåbalk
(aluminiumbalk och -bana)

Enbalk
(aluminiumbalk och -bana)

Enbalk
(stålbalk och -bana)

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   50 – 1000 kg
Spännvidd………  1 – 8 m
Bana……………   4 – 30 m
Telfer……………  5 m

Standardutbud*:
Lyftkapacitet……   125 – 1000 kg
Spännvidd………  1 – 8 m
Bana……………   4 – 30 m
Telfer……………  5 m

*Andra alternativ är tillgängliga som 
skräddarsydda lösningar.
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PROFILER

12 SLUTNA PROFILER AV HÖG KVALITET
6 STÅLPROFILER + 6 ALUMINIUMPROFILER  
= ETT KOMPLETT LÄTTPROFILSYSTEM FÖR ALLA BEHOV

STÅLPROFILER FÖR LASTER UPP TILL 
2000 KG 

Stålprofilerna finns i fyra storlekar, P125, S140, S200 och 
S260, och är tillverkade av höghållfast stål som tillåter 
högre spänning och större upphängningsbelastning. 
Stålprofilerna tillåter 300 kg uppåtriktade krafter när 
de är utrustade med en SW-vagn. Profilerna har ett 
kapacitetsförhållande för viktförflyttning av världsklass.

Alla profiler valsas från en plåt med exakta toleranser. För 
att garantera högsta kvalitet mäts krökning och öppning 
för varje profil.

S200- och S260-profilerna kan utrustas med en inre 
strömskena (ICR). PROFIL P125 S140 S200 S200 ICR S260 S260 ICR

PROFIL HÖJD (mm) 125 140 194 194 254 254

PROFIL BREDD (mm) 64 100 108 108 108 108

VIKT (kg/m) 8,2 12,8 18,1 19,0 22,0 22,9

INRE STRÖMSKENA No No No Yes No Yes 
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ALUMINIUMPROFILER FÖR LASTER UPP 
TILL 1000 KG 

Aluminiumprofilerna finns i fyra storlekar, Alu 2/105, 
Alu 3/140, Alu 4/180 och Alu 5/220 och är tillverkade av 
högkvalitativt anodiserat aluminium. De har enastående 
profilgeometri och klarar upp till 500 kg uppåtriktade 
krafter utrustade med en standard åkvagn. Profilerna 
möjliggör en smidig och lätt användning av telfer och 
travers.

Profilerna har unika ID-ränder för att underlätta 
identifiering och installation. Standardlängderna är 2 m, 3 
m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m och 8 m. Profilerna Alu 4/180 och 
Alu 5/220 kan utrustas med en inre strömskena (ICR). 

PROFIL Alu2/105 Alu 3/140 Alu 4/180 Alu 4/180 ICR Alu 5/220 Alu 5/220 ICR

PROFIL HÖJD (mm) 105 140 180 180 220 220

PROFIL BREDD (mm) 96 100 100 100 100 100

VIKT (kg/m) 5,1 7,6 9,4 10,3 10,8 11,7

INRE STRÖMSKENA No No No Yes No Yes 
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UNIK 
STÅLPROFILSKARV
De koniska styrhylsorna gör det enkelt och snabbt att 
installera och garanterar livslång passning utan justeringar.  
Inga justeringsverktyg eller mätningar behövs för att ansluta 
profilerna. Bultarna är lätta att dra åt med en insexnyckel.

Muttrarnas form hindrar att de vänder sig i profilen. 
Profilernas koniska styrhylsor gör dem enkla att installera 
även i trånga utrymmen. De jämna skarvkopplingarna gör 
att åkvagnen glider jämt och tyst över skarven, vilket gör det 
lätt och enkelt att röra på åkvagnen. Profilen kan installeras 
i båda riktningarna och behöver inte vändas för att ansluta 
skarvarna. Den unika skarvkopplingen gör att skarvarna är 
snabba och enkla att installera.

SÄKERHET MED ÖVERLASTINDIKATOR
Överlastindikatorer används för enbalkstraverser och 
enkelbanor med en nominell kapacitet på upp till 1000 kg 
och för tvåbalkstraverser med en nominell kapacitet på 
över 1500 kg. För enbalkstraverser och enkelbanor med 
nominell kapacitet över 1000 kg används en EGW-vagn 
(externt styrhjul) i stället för en överlastindikator.

Om lasten är för tung indikeras överbelastningen som 
skrapmärken på profilen där indikatorn rör den.

Skarven för aluminiumprofiler består av två 
anslutningsplattor med bultar på båda sidorna. 
Detta möjliggör en snabb och säker installation 
och att åkvagnen åker över skarven mjukt och 
tyst.

Det finns två skarvuppsättningar. En med fyra 
bultar för 500 kg eller mindre och en med åtta 
bultar för över 500 kg.

SKARV FÖR 
ALUMINIUMPROFILER
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ÅKVAGNAR
ÅKVAGN FÖR STÅLPROFILER
Åkvagnarna är tillverkade av pressat stål. De är tysta, har ett 
minimalt rullmotstånd och är lätta att röra på. Det finns en 
specifik vagn för P125-profiler och en annan som passar 
alla S-profiler (S140, S200, S260).

Den maximala belastningen för en vagn är 800 kg, och 
olika kombinationer av vagnar kan ge en nominell kapacitet 
på upp till 2000 kg per lättprofilsystem. Vagnen har en 
låg konstruktion, vilket för S200- och S260-profilerna gör 
det möjligt att installera en strömkollektor för den inre 
strömskenan (ICR) ovanför vagnen, vilket ger den maximal 
rörelseyta. Vagnen har också en integrerad gummibuffert 
i båda ändarna och sidorullar som håller vagnen centrerad 
inne i profilen.

För att vagnen skall röra sig perfekt balanserat och smidigt 
används en vagn med externa styrhjul (EGW-vagn) för 
enbalkstraverser och telfrar med nominell kapacitet över 1 
000 kg.

ÅKVAGN FÖR ALUMINIUMPROFILER
Åkvagnen för aluminiumprofiler har mycket lågt 
rullmotstånd och är nästan ljudlös. En åkvagn passar alla 
aluminiumprofiler. Den maximala belastningen för en vagn 
är 600 kg, och med olika vagnskombinationer kan man få 
upp den nominella kapaciteten till 1000 kg.

Vagnen har en låg konstruktion, vilket gör det möjligt att 
installera en strömkollektor för den inre strömskenan (ICR) 
ovanför vagnen för Alu 4/180- och Alu 5/220-profilerna. 
Vagnen har också en integrerad gummibuffert i båda 
ändarna.

De åtta hjulen som löper inuti profilen gör vagnens rörelser 
smidiga och hindrar att den hakar upp sig. Kombinationen 
av åkvagn och profil tillåter upp till 500 kg uppåtriktade 
krafter. Tack vare formgivningen kan profilen monteras upp 
och ner och vagnen kan köras ovanpå profilen.

S-åkvagn (standard) S-åkvagn (EGW) S-åkvagn (SW)

Aluminium åkvagn

S-boggie åkvagn
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G H R S AD T

A B C D E F

STÄLLBAR UPPHÄNGNING

I-BALKSUPPHÄNGNING SIDOUPPHÄNGNING SIDOUPPHÄNGNING 
(LIMTRÄ)

TAKUPPHÄNGNING 
(GENOMGÅENDE BULT)

BETONGBALKS-
UPPHÄNGNING

DISTANSUPPHÄNGNING

TAKUPPHÄNGNING UPPHÄNGNING FÖR 
FAST I-BALK

DUBBELUPPHÄNGNINGUPPHÄNGNING FÖR 
LUTANDE I-BALK

VÄGGKONSOL KLÄMFÄSTE

Prosystems lättprofilsystem omfattar olika typer av upphängningar för montering 
av kranen mot takkonstruktion. Ledningen säkerställer en lätt och ergonomisk 
användning.
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PORTALTRAVERS
En portaltravers möjliggör snabba och flexibla 
ändringar av layouten på produktionslinjer. 
Prosystem portaltraverser är konstruerade för 
utrymmen där takkonstruktionen inte kan bära 
upp systemets last. Golvmonterade portaltraverser 
möjliggör fri användning av en stor traverskran 
i samma hall. En portaltravers klassificeras som 
upphängning och inte som en del av byggnaden.

Portaltraverser passar utmärkt då 
takkonstruktionens bärighet inte räcker till eller 
då kraven på flexibilitet är stora. De fristående 
portaltraverserna är enkla att montera ner och 
flytta vid behov och bidrar till att optimera arbetet 
och förbättra produktiviteten.

Standard storlek (max.):
Lyftkapacitet............. 2000 kg
Kranens spännvidd... 8 m
Höjd.......................... 5 m
Längd........................ från 4 m
Strukturens bredd.... 8,6 m 
 
Andra alternativ är tillgängliga som 
skräddarsydda lösningar.
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STRÖMFÖRSÖRJNING
INRE STRÖMSKENA
Aluminiumprofilerna 4/180R och 5/220R samt stålprofilerna S200 och S260 kan 
utrustas med en inre strömskena för att maximera traversens täckning. Inne i 
profilen är strömförsörjningen skyddad från damm och smuts och man slipper 
hängande kablar. Den inre strömskenan kan även användas i enkelbanor med 
kurvor.

Stålprofilerna har en liten bukt i profilen som stöder den inre strömskenan. Clips 
tillsammans med en skruv som borrats genom en markerad linje i profilen håller 
strömskenan på plats. Aluminiumprofilerna har en liten hylla i profilen som 
stöder den inre strömskenan. En skruv som borras genom profilen säkrar den på 
plats.

Eftersom vagnen har en låg konstruktion är det möjligt att installera en 
strömkollektor för den inre strömskenan ovanför vagnen. På så sätt begränsar 
inte strömkollektorn åkvagnens rörelseutrymme.

Strömanslutningskabel 
genom ett hål i 
ändlocket

Hylla som stöder den 
interna strömskenan

Styrhjul för 
strömkollektorn Kolborstar med 

aktiveringsfjäder
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ELDRIVNA RÖRELSER FÖR 
ÅKVAGN OCH TRAVERSBALK

Eldrivna rörelser för åkvagn och traversbalk 
rekommenderas om kranens nominella kapacitet 
är mer än 1000 kg, lyfthöjden är mer än 6 m eller 
traversbalkens spännvidd är längre än 8 m. Alla 
eldrivna rörelser för telferns åkvagn och traversbalk 
är utrustade med gränsläge. En travers med eldrivna 
åkvagnar styrs vanligtvis med radiostyrning. 
Elförsörjningen sker med en inre strömskena eller 
plattkabel.

Eldrivna åkvagnar kan utrustas med ett nedfällbart 
friktionshjul för att möjliggöra manuella förflyttningar 
vid strömavbrott eller för att förbättra positioneringen 
manuellt.

ELMATNING MED PLATTKABEL
Alla Prosystem lättlastsystem kan utrustas 
med  plattkablar av hög kvalitet. Plattkabeln har 
plastkabelvagnar med plasthjul som löper inuti 
profilen och stöder plattkabeln. Plattkabel kan 
också användas för enkelbanor med kurvor.

Profilen kan förlängas för att möjliggöra en 
uppsamling av kabeln så att den inte begränsar 
arbetsområdet. Säkerheten garanteras av ett 
extra stopp för att förhindra att traversbalken och 
åkvagnen går utanför det tillåtna området.
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SPECIALLÖSNINGAR OCH INNOVATION

VÄXEL
Växeln förbinder två enkelbanor med 
en maximal nominell kapacitet på 1250 
kg. Den är endast tillgänglig för S200 
stålprofiler. Åkvagnen kan röra sig i båda 
riktningarna genom växeln. Den kan drivas 
manuellt eller elektriskt.

BANAVDELARE
En banavdelare ansluter en traverskran till 
en enkelbana eller en annan traverskran 
för att kunna flytta lasten från en travers/
enkelbana till en annan. Banavdelaren 
drivs manuellt eller elektriskt. Den finns 
tillgänglig i valda storlekar av stål- och 
aluminiumprofiler. 

VÄNDKORS
Vändkorset kopplar ihop flera enkelbanor 
med en maximal kapacitet på 1250 kg. Det 
är endast tillgängligt för S200 stålprofiler. 
Det kan drivas elektriskt eller manuellt.

TELESKOPKRAN
Teleskopkranen ger möjlighet att nå 
områden som annars inte varit inom 
traversens räckvidd. Den finns tillgänglig i 
alla storlekar av stål- och aluminiumprofiler. 
Teleskopet kan drivas manuellt eller 
elektriskt.

KITO ERIKKILA erbjuder kompletta och innovativa lösningar. Det handlar om att konstruera 
lyftlösningar för de mest utmanande omständigheter och tillhandahålla skräddarsydda 
lösningar som tillfredsställer de mest krävande lyftbehoven.
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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.



“ATT MONTERA KITO ERIKKILA-KRANAR ÄR LIKA ENKELT 
SOM ATT BYGGA MED LEGO,” 

säger EHRLE:s projektledare Sebastian Michaelis.

REFERENS: KÄSSBOHRER

REFERENS: EHRLE

Ehrle är världens ledande leverantör av tvätt- och rengöringsteknik för fordon. För att stöda 
sina arbetsprocesser och säkerställa effektiviteten i sin monteringsanläggning valde Ehrle ett 
smidigt hanteringssystem i aluminium av KITO ERIKKILA. Förutom traversernas höga kvalitet och 
lätta hantering var den avgörande punkten för att utrusta hela anläggningen med KITO ERIKKILA-
system deras flexibla utformning.

Kässbohrer tillverkar Pistenbully-maskiner för skidbackar 
och längdspår. De ville övergå från massproduktion till 
orderbaserad produktion. Därför var det viktigt att optimera 
processerna.

Lättprofilsystemet måste stöda placeringen av delar och 
beredningen av komponenter för elektriska och hydrauliska 
ledningar med exakt precision.
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“TIDTABELLEN FÖR PROJEKTET VAR MYCKET KRÄVANDE. 
KITO ERIKKILA MÖTTE VÅR UTMANING MED EN BRA 
LEVERANSTID OCH EN TEKNISK LÖSNING SOM PASSADE VÅR 
LINJE,” 

säger Henrik Mantere, direktör för Hull Production.

MEYER TURKU OY är en av världens ledande tillverkare av kryssningsfartyg. Företaget 
ville ta produktionen av T-balkar i egna händer. Meyer jämförde flera leverantörer 
av lättprofilsystem. Valet föll på KITO ERIKKILA och baserade sig på kvalitet och 
leveranstid.

“PÅ EN KORT TID FUNGERADE 
ALLA PROCESSER I DEN NYA 
PRODUKTIONSLINJEN BOKSTAVLIGEN 
SOM ETT URVERK,” 
säger Kässbohrers produktionsplanerare Philipp Heinen.

REFERENS: MEYER TURKU
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