Det sikre valg
indenfor kransystemer
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AB Kransystem er det sikre valg, når du skal vælge
leverandør af kransystemer.

LEASING

Vi er eneste importør og agent for ABUS-kraner i Danmark
og kan levere kransystemer i alle størrelser fra 80 kg til 120 t.

Som noget helt nyt tilbyder AB Kransystem nu leasing af nye og
brugte kransystemer.

Med AB Kransystem får du:

Hvordan foregår det?

Pålidelige og robuste kransystemer
Stor erfaring og branchekendskab
Teknisk viden og indsigt i industriens behov
Individuel rådgivning og skræddersyede løsninger
Tryghed og driftsikkerhed gennem jævnlig, grundig service
Enestående garanti på nye kraner - 4 års basisgaranti, 2 år på sliddele

Giv trygheden et løft
Det rette kransystem kan gøre en stor forskel i virksomhedens hverdag:
Øget tryghed ved kraner, der bare virker
Bedre arbejdsmiljø, når kraner overtager tunge og svære løfteopgaver
Optimalt materialeflow
Optimering af arbejdsgange
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RENOVERINGing og renovering af eksisterende kraner

virksomhedens kreditværdighed. Såfremt virksomheden godkendes, igangsættes leasingaftalen - og anskaffelsen af kransystemet kan gennemføres, uden at
virksomheden skal vente på bankernes lånevillighed.

Samme tryghed som ved køb
Vi er som altid garant for, at kransystemet er pålideligt
og driftsikkert, og vi står for den løbende service, herunder det lovpligtige eftersyn en gang om året. Ved
leasing af nye kraner er kranerne desuden underlagt

de samme garantier som ved en købsaftale - dvs. 4 års
basisgaranti og 2 år på sliddele. I er således garanteret
maksimal tryghed og driftsikkerhed - og minimal økonomisk risiko.

Hvorfor lease?
Med en leasingaftale med AB Kransystem opnår du en
række fordele:

VI TILBYDER:

LEASING

Leasingaftalen indgås direkte mellem virksomheden
og AB Kransystem, så både kransystem og leasingaftale skræddersys til den enkelte virksomhed.
AB Kransystem laver indledningsvis en vurdering af

Du undgår at binde en stor mængde kapital i
udstyret - og kan i stedet investere i andre dele af
virksomheden.
Fast, månedlig udgift, som er let at budgettere.
Mulighed for at sprede dine omkostninger over
længere tid.
Hele aftalen varetages af fagfolk, der kender processerne omkring køb og leasing af kransystemer
- og din branches behov.

PRISEKSEMPEL VED
LEASINGAFTALE
Købspris kransystem: 200.000 kr
Ved leasing over 60 måneder og
en restværdig på 10% af salgsprisen
udgør leasingafgiften ca. 2.950 kr. pr.
måned inkl. lovpligtig eftersyn.
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Et kransystem til
enhver branche
AB Kransystem tilbyder kransystemer fra 80 kg til 120 t.
Vi kender industriens behov og har mangeårig erfaring
med opbygning og levering af kransystemer til en lang
række brancher.
På baggrund af en grundig foranalyse og undersøgelse af virksomhedens behov tilbyder vi en
skræddersyet kranløsning, der passer præcist til din virksomhed.

PRODUKTPROGRAM:

Kædetaljer

Traverskraner

Lettraverssystem

Svingkraner

Wiretaljer

Letportalkraner

elebia® - Den automatiske krog

Tilbehør

Service
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