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Informationsbrev 2020 

Efter en flygande start börjar verksamheten sätta sig och komma 
på plats för ANK Cranes. Vi är igång med försäljning av både nya och begagnade kranar.  

Vi finns på plats i både Sverige och Norge, dels strax norr om Oslo i Raelingen och dels i Kungsbacka söder om 
Göteborg.. Vi har på kort tid skapat en organisation som omfattar och möjliggör kranförsäljning, service, support 
och delar till hela Skandinavien.   

För en kort tid sedan levererade ANK Cranes sin första leverans av en ny HSC larvgående fackverkskran till kund. 
Det är en HSC SCX2800A-3 med lyftkapacitet om 275ton, kranen har de bästa lyftvärdena i sin klass.  

I Sverige och Norge har ANK Cranes agenturen för HSC (Hitachi Sumitomo Cranes), som har europakontor i Amsterdam och 
levererar larvgående fackverkskranar från 55 till 350 tons lyftkapacitet. Den senaste modellen från 2020 är SCX550-3, vilket är 
en mycket konkurrenskraftig kran med 55tons lyftkapacitet som dessutom har mycket fördelaktiga mått i transportläge   
(10,9x3,35x3,25m). Vidare kan kranen utrustas så att den erhåller ett så lågt marktryck som 5,88 ton per m2. SCX550-3 har en 
maximal bomlängd om 49meter samt jibb om 15 meter. 

 

Ett stort tack til Målselvkran AS. Vi önskar ett stort lycka till med Er nya maskin. 

Reservdelar 

Vårt motto är «ANK Cranes – Creating Solutions», med det så menar vi att vi skall vara en resurs och tillgång för våra kunder. 

Så oavsett om du behöver ett styrstag, wire, bromsdelar eller en ny teknisk lösning för ett specifikt projekt så ordnar vi det 

tillsammns med dig. 

For tillfället har vi en kampanj på kamerasystem som passar de flesta typer av mobila kranar. 

• Teleskopkranar. Kamera med 22x zoom, 10 alt 13 tum display, antenn och mottagare inkl alla kablar 

• Larvkranar. Kamera med 22x zoom, 10 alt 13 tum display, 100m kabelvinda inkl alla kablar. 

Kampanjpris för detta system är: Kr. 41.000, -/stk ex moms och frakt 

Vid köp av flera system, fråga efter offert, Vi kan självklart också bistå med installation om så önskas. 

Kontakt ANK spareparts: +47 902 43 000 / parts@ankcranes.com 

mailto:parts@ankcranes.com
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Service 

Vi har mekaniker som har stor erfarenhet och kunskap om 

de flesta typer av kranar. Vi har tillgång till och utbildning på flera olika felsökningsverktyg vilket innebär att vi 

kan hantera service och reparationer på de flesta förekommande fabrikaten av maskiner. Vi har bland annat 

genomfört utbildning  på Mercedes-Benz motorer, ZF/Allison växellådor och är . Specialister på bland annat 

Tadano:s kranar. Inga jobb är för små eller för stora för oss, pröva oss gärna så får du svaret om vad vi kan! 

Vi har möjlighet att offerera fast pris på de flesta större reparationerna, hör gärna av dig med din förfrågan. 

Vår prislista för finner du bifogat. 

 

Sociala medier 

Vi är aktiva på sociala medier. Ni finner oss på 

facebook och på instagram under namnet ANK 

Cranes. Följ gärna med oss på vår resa där! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/ankcranes
http://www.instagram.com/ankcranes
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Bifogad information 

Verksamhetsinformation 

 

Avdelning Sverige 

Firmanamn ANK AB 

Adress Skårbyvägen 51 434 95 Kungsbacka 

Telefon +46 76 855 0730 

Epost  info@ankcranes.com 

Hemmsida www.ankcranes.com 

Säljavd Martin Andersson +46 76 855 0730 

martin@ankcranes.com 

Serviceavd +46 76 855 0730 

Sociala medier facebook  instagram 

 

Avdelning Norge 

Firmanamn ANK AS 

Adress Stallbakken 9 2005 Rælingen 

Telefon +47 902 43 000 

Epost  info@ankcranes.com 

Hemsida www.ankcranes.com 

Säljavdelning Thor Nordahl +47 477 12 000 

thor@ankcranes.com 

Serviceavdelning Anders Kiel +47 902 43 000 

anders@ankcranes.com 

Sociala medier facebook  instagram 

 

Tjänster 

Larvkranar / Mobilkraner Nytt och Begagnat 

Köp / Sälj / Import / Exsport / Förmedling 

Årskontroller (Norge) 

Reparationer / Service 

Support / også via videolink 

Serviceavtal 

Delar 

Konsulttjänster 
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