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FASSI TILLSAMMANS MED MARREL
OCH CRANAB PÅ IFAT 2018
En stark europeisk grupp presenterar innovativa nyheter på den 27:e IFAT
mässan I München. Fassi Group kan nu erbjuda ett flertal produktlösningar
och utrustningar som kan integreras över koncernens alla varumärken

Fassi Gru, världsledande inom lyftsektorn, ställer för tredje gången ut vid
IFAT som är den viktigaste internationella mässan för recyclingsektorn.
Mässan hålls I München mellan den 14:e och 18:e Maj 2018. Fassi-

koncernens monter kommer att ligga i utomhusområdet (monterplats 810/8)
och täcka ett område på 300 kvadratmeter. Fassi Gru S.p.A. kommer att delta i
detta viktiga event tillsammans med det svenska företaget Cranab AB och det
franska företaget Marrel SAS. Tre världsledande varumärken inom sina
respektive områden som genom att samla sin expertis kan erbjuda ett flertal
produktlösningar som kan integreras med koncernens övriga varumärken.
Idag kan de njuta av fördelarna med de möjligheter som uppstått sedan 2014
då de nu är närvarande inom nya områden med en rad produkter av
extraordinär bredd.
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Dagens samverkan mellan Fassi, Marrel och Cranab ändrar inte
varje varumärkes individuella industriella identitet. Vid denna
tidpunkt, från och med etableringen av denna grupp, går vi mot
att undersöka hjärtat hos varje industriell enhet och jobbar för
att förbättra ömsesidiga styrkor genom att dela mål och
strategier. Det är en sammanslutning av europeisk förträfflighet,
en naturlig, internationell bakgrund i vilken Fassi grundades och
sedan växte vilket också är grunden till dess affärsmodell.
Fassi Group’s tillväxt 2017 jämfört med föregående år var cirka
12%. Till grund för denna förbättring ligger den kommersiella
expansionen in på nya marknader och produktionsdriften som
finner en grogrund i det extremt dynamiska samarbetet mellan
företagens olika utvecklingsavdelningar. Med denna viktiga
återkoppling belönar marknaden framför allt den ständiga
uppmärksamheten hos hela koncernen i syfte att skydda
principerna om kvalitet, kompetens och innovation.
När det gäller produkten är den kontinuerliga utvecklingen av
Fassi’s design av elektroniska system, vilket vid tillämpning
förbättrar kranautomatiken, en grundläggande funktion i de
senaste innovationer som presenteras av det italienska
varumärket. Det gemensamma målet med alla nya automatiska
styrsystem är att erbjuda operatörsfunktioner som förbättrar
deras effektivitet genom att minska körningstiden samt öka
precisionen och effektiviteten.
Sedan 2017 har Fassi Gru i synnerhet erbjudit följande system i
kombination med sina kranar:
ACF, för automatisk öppning och stängning av kranen.
AWC, för att behålla krokens position I förhållande till
winschblocket och under förlängningen/förkortningen av de
hydrauliska förlängningarna. Även tillgängligt med vipparm.
IoC, för att fjärrstyra positionen av kranutrustade fordon, att ha
kranens driftsförhållanden under kontroll och att ingripa (alltid

•

fjärrstyrt) vid funktionsstörningar.
Dessutom har ett automatiskt vertikalt/horisontellt styrsystem
utvecklats, en funktion som tillåter vinkelrät/horisontell rörelse
med ett enda kommando. Denna funktion är speciellt användbar
vid automatiserad hantering av avfallscontainrar under jord
utförda med kranar på 16-20 tm med max. 2 hydrauliska utskjut.

Fassi Gru är marknadsledande bland italienska tillverkare av
styckegodskranar. Produktsortimentet och försäljningssiffrorna placerar Fassi
bland de ledande tillverkarna av hydraul kranar i världen. Hela sortimentet
exporteras och distribueras över hela världen genom ett effektivt och utbrett
distributionsnät. Från Kanada till Frankrike, från England till Australien,
återspeglas Fassi’s professionalism I företagets mål att möta marknadens
olika behov som ofta är kopplade till de enskilda ländernas geografiska och
ekonomiska förhållanden. Den första produktionsanläggningen grundades i
Albino (Bergamo) år 1946. Företagets initiala affärsverksamhet var
konvertering av kommersiella fordon med passande axlar och kroppar. Den
första Fassikranen byggdes 1965. För närvarande består Fassi’s
produktionsgrupp av sju oberoende företag verksamma i Lomardiet och
Emilia-Romagna, vilka alla är involverade i konstruktionen och
marknadsföringen av hydrauliska kranar.Varje skede av bearbetning, från
svetsning till målning och provning utförs helt av de företag som utgör Fassi
Group enligt företagets strikta kvalitetssystem
För mer information, besök hemsidan www.fassigroup.com eller kontakta:
Silvio Chiapusso, Fassi Gru S.p.A.+39 035 776 299, email:
silvio.chiapusso@fassi.com

Kontaktpersoner
Silvio Chiapusso
Fassi
silvio.chiapusso@fassi.com
+39 339 574 0846

