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KP-ServicePartner Oy: Visio ja 

Strategia  

Asiakkaidemme 
mielestä halutuin
kunnossapidon 

kumppani

Imatra

• KP-ServicePartner Oy integroitu kunnossapito. 

• ABUS -nosturit ja varaosat. Nosturien elinkaaripalvelut.

• Laitevalmistajien huoltopalvelut. 

• Älykkäät tietojärjestelmät. 
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ABUS Cranes Systems 

• ABUS on yksi maailman johtavia 

siltanostureiden ja nostimien valmistajia.

• Yritys työllistää yli 1100 ammattilaista ja 

kaikki nosturit valmistetaan Saksassa 

sijaitsevissa tehtaissa.

• Valikoimasta löytyvät laadukkaat nosturit  

asiakkaiden tuotannon tehokkuuden 

varmistamiseen aina 120 tonnin 

nostokykyyn asti.

• ABUS Älykkäät nosturit: ABUControl

• Video linkki ABUS nosturi



ABUControl Älykkäät nosturit



KP–ServicePartner Oy: Älykkäät laitteet 

Trendion: Etävalvonta mahdollistaa:

 ennakoivan kunnonvalvonnan pyöriville laitteille
 nostureiden radan-, kantopyörien- ja sivuohjauspyörien

kunnonvalvonnan
 nostureiden kunnonvalvonnan
 nostureiden käytönvalvonnan
 nostureiden käytön- ja elinkaaren analysoinnin.

Apollo: Tiedonkeräys-, analysointi- ja optimointijärjestelmä, joka
mahdollistaa:

 tuotannon määrän, nopeuden ja laadun reaaliaikaisen
seurannan

 hyödykkeiden ja energiatehokkuuden mittaamisen
 raportoinnin ja analysoinnin.

Kuppi: Tiedonhallintajärjestelmä kunnossapidon ohjaukseen ja   
analysointiin mahdollistaa:

 työ- ja laiteturvallisuuden hallinnan
 kunnossapidon suunnittelun ja töiden hallinnan
 varastojen ja varaosien hallinnan
 toimittajien rekisterit ja hinnastot
 helpon ja selkeän mobiilikäytön.
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Challenge Day 14.9.2017: 



KP-ServicePartner Oy käynnistää yhteistyössä Prizztechin kanssa Smart Cranes 

Challenge -haastekilpailun, jonka tavoitteena on löytää innovatiivisia teknologisia 

ratkaisuja nosturien huolto- ja kunnossapitopalveluiden kehittämiseen.

Etsimme haastekilpailulla ratkaisuja, jotka mahdollistavat kunnossapitoon liittyvän 

tiedon keräämisen teollisuusnostureiden elektroniikasta sekä sähkökomponenttien 

kunnosta. 

Lisäksi olemme kiinnostuneita uusista teknologioista ja ratkaisuista, joilla voimme 

lisätä älyä nostolaitteisiin, joiden huolto- ja kunnossapitopalveluista vastaamme.

14.9.2017 Challenge Day:
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Haastekilpailun painopisteet

- Sähköisten komponenttien kunnonvalvonta

- Mekaanisten komponenttien kunnonvalvonta

- Käyttöturvallisuuden parantaminen 

- Käyttöliittymä

- Muut älykkäät kunnossapidon ratkaisut

Arvioinnissa painotetaan ratkaisuehdotuksen:

– innovatiivisuutta ja asiakasarvoa

– kaupallista potentiaalia ja teknistä toteutettavuutta

– integroitavuutta KP-ServicePartner Oy:n tietojärjestelmiin



Nosturin rakenne ja toiminnot

- Vaunu

- Nostomoottori(t)

- Vaihde/vaihteet

- Köysitela

- Köysi

- Koukku

- Nostoapuvälineet

- Nosturirata

- Kantopyörät

- Sivuohjauspyörät

- Siirtomoottorit

- Silta

- Kauko-ohjain

- Sähkökeskus



Esimerkkejä nostureiden kunnossapidosta

- Kauko-ohjainten rikkoutuminen ja vajaatoiminta

- Kontaktoreiden rikkoutuminen ja vajaatoiminta

- Kontaktoreiden rikkoutuminen ja vajaatoiminta

- Nosturiradan muutokset

- Moottorit

- Kanto- ja sivuohjauspyörät

- Köysitela ja köysi

- Nostoapuvälineet



14.9.2017   Haastekilpailun Challenge Day -tapahtuma

5.10.2017   Haastekilpailun tulosten palautus

19.10.2017 Voittajien julkistus

Ratkaisuehdotukset toimitetaan sähköisesti vapaamuotoisena kirjallisena 

dokumenttina 5.10.2017. mennessä: milab@prizz.fi.

Ratkaisuehdotuksen tulee sisältää:

– ratkaisua tarjoavan yrityksen/yritysten yhteystiedot

– kuvauksen tarjottavasta ratkaisusta

– suuntaa-antavan hinta-arvion (ei sitova)

Haastekilpailun aikataulu



14.9.2017 Challenge Day 


