KONE CARE® service för hissar, RULLTR APPOR, PORTAR OCH automatiska dörrar

Energieffektiv service
KONEs miljöansvar omfattar våra produkters hela
livscykel från design, tillverkning och installation till
service och modernisering.
KONEs systematiska miljöeffektiva service minskar
inte bara utsläpp och energianvändning, utan är
också kostnadseffektiv för dig som servicekund då
den minskar dina driftstopp och
reparationskostnader.

KONE är en aktiv medlem
i Sweden Green Building
Council. En ideell förening som
verkar för grönt byggande och
en hållbar framtid.

Viktiga miljöfakta
•

KONEs planerade och förebyggande service
förbättrar utrustningens prestanda och ökar dess
livslängd

•

Lång erfarenhet av energieffektiva lösningar

•

Miljömässigt hållbar service av fordonen

•

Miljöeffektiva och säkra körprogram utbildar
KONE-förare att skydda sig själva och andra
vägtrafikanter

•

Miljöeffektiv avfallshantering på plats

•

Analyser för att hjälpa kunderna att maximera
utrustningens energieffektivitet

•

Målet är att minska våra koldioxidutsläpp
med 3 procent varje år

Med avancerad teknik för ruttplanering kan Niklas och de andra serviceteknikerna komma till kunderna snabbare och
samtidigt använda minimalt med bränsle på vägen dit.

Miljöeffektiva lösningar
KONE arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöeffektiviteten i våra servicetjänster. Med våra lösningar
har vi minskat energi- och bränsleanvändning, utsläpp och avfall både samtidigt som underhållskvaliteten
och säkerheten har förbättrats avsevärt.

KONEs gröna fordonspark

Förbättra utrustningens miljöeffektivitet

•

Programmet för en grön fordonspark lanserades
2008 för att minska KONEs globala fordonspark
koldioxidutsläpp

•

KONE Care for Life™ hjälper kunderna att
bestämma när och hur utrustningen ska
moderniseras

•

Teknik för ruttplanering minskar utsläppen
genom att optimera teknikernas färdvägar

•

Analysen fokuserar på energieffektivitet,
säkerhet, tillgänglighet, pålitlighet och utseende

•

Fordonen utrustas med de vanligast
förekommande resevdelarna för att minska
besöken på lagren och därmed utsläppen

•

Baserat på detta kan KONE rekommendera sätt
att förbättra prestanda och energieffektivitet

•

•

KONE har tilldelats andrapriset i International
Green Fleet Award och tredjepriset i
International Fleet Innovation Award

Lösningar som lysdiodlampor och KONEs
regenerativa drivsystem kan minska
energianvändningen med upp till 70 procent

•

I KONEs miljövänliga och säkra körprogram
utbildas alla våra servicetekniker i säker och
miljöeffektiv körning

KONEs dynamiska system för schemaläggning
och ruttplanering
Miljöeffektiv avfallshantering
•

Minskad användning av kemikalier

•

Farligt avfall hanteras och omhändertas i
enlighet med lokala lagar och bestämmelser

•

Separata behållare för farligt avfall, metallavfall,
elektriskt avfall, träavfall och blandat avfall

•

KONEs verktyg Maintenance and Acquisition
Planning (MAP) optimerar ruttplanering baserat
på var den närmaste teknikern befinner sig och
vilken utrustning som behövs

•

Minskar teknikernas restid

•

Minskar transportsträckorna och minimerar
utsläppen
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