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Η Konecranes ξεκίνησε ως κατασκευάστρια

εταιρεία ανυψωτικών μηχανημάτων τη δε-

καετία του '30 και από τότε άρχισε να εξαγο-

ράζει εταιρείες που δραστηριοποιούνταν από

το 1884 με πιο πρόσφατη αυτήν της γερμανι-

κής DEMAG.  

Στα  100  περίπου χρόνια, στην κατασκευή γε-

ρανών, αναπτύσσει εξοπλισμό και τεχνολο-

γία που βοηθάει  τις  επιχειρήσεις να είναι

παραγωγικές και ασφαλείς. Στην Ελλάδα η

εταιρεία λειτουργεί από το 2012.

Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη

φιλοξενούν αυτόν το μήνα τα περιοδικά μας

στις σελίδες τους με τον Country Manager της

Konecranes Hellas, κ. Γεράσιμο Κουτσου-

βέλη. Ο κύριος Κουτσουβέλης έχοντας ση-

μαντική εμπειρία σ’ αυτόν τον κλάδο μας

μιλάει δίνοντας σημαντικά στοιχεία για τις γε-

ρανογέφυρες στην Ελλάδα, την ασφάλεια,

την τεχνολογική υπεροχή του βιομηχανικού

Internet και της συλλογής δεδομένων στις

Γερανογέφυρες και πολλά άλλα..

1.Κύριε Κουτσουβέλη θα ήθελα να
μας περιγράψετε με λίγα λόγια τον
τρόπο που δραστηριοποιείται η Κοne-
cranes στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια. Ποιές είναι οι βασικές υπηρε-

σίες και τα προϊόντα που προσφέρετε
στη βιομηχανία;

H εταιρεία μας ήρθε για να μείνει. Στόχος της

είναι να μεταφέρει την παγκόσμια εμπειρία

της και ιστορία της στην Ελληνική αγορά.

Δραστηριοποιείται με 2 Business Unit που

ονομάζονται α) καινούργιες γερανογέφυρες

και Β) συντήρηση αυτών, εκσυγχρονισμό και

υπηρεσίες ανταλλακτικών όλων των οίκων.

Η εταιρεία μας ασχολείται μόνο με γερανο-

γέφυρες και ανυψωτικά, αποκλειστικά. 

Ουσιαστικά προσφέρουμε λύσεις σε όλες τις

βιομηχανίες εκμεταλλευόμενοι την παγκό-

σμια εμπειρία μας και την ιστορίας μας προς

όφελος του εκάστοτε συνεργάτη. 

Είμαστε κοντά στον πελάτη από πολύ αρχικό

στάδιο μελετώντας την  επένδυση, την παρα-

γωγική διαδικασία και δίνουμε λύσεις χρησι-

μοποιώντας την τεχνολογία που έχει αναπτύξει

η εταιρεία μας. Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι

και στις γερανογέφυρες η τεχνολογία έχει εξε-

λιχθεί  και κάνει την κάθε παραγωγική διαδι-

κασία ασφαλέστερη και παραγωγικότερη. 

Σημαντικό είναι πως μετά την εγκατάσταση

της κάθε γερανογέφυρας, βλέπουμε σε real

time την χρήση της, πότε θα χρειαστεί συντή-

ρηση ή κάποιο ανταλλακτικό και προσδιορί-

ζουμε τις επόμενες ενέργειές μας με βάση

την πραγματική κατάσταση της κάθε γερανο-

γέφυρας. Τέλος, εκπαιδεύουμε τους χειρι-

στές για τη σωστή λειτουργία του ανυψωτικού

συστήματος.

2. Η Konecranes διαφημίζει αρκετά
και προωθεί τη σημασία του service,
και της προληπτικής συντήρησης στις
γερανογέφυρες με σκοπό την αύξηση
στην ασφάλεια και στην παραγωγικό-
τητα. Πως το καταφέρνει αυτό;

Δυστυχώς, εκτιμώ πως η κουλτούρα της Ελ-

ληνικής βιομηχανίας είναι λίγο «πίσω» σε

αυτό το κομμάτι. Οι γερανογέφυρες, ως μη-

χάνημα υψηλού κινδύνου, πρέπει να είναι

πάντα σε άψογη κατάσταση ώστε με ασφά-

λεια να συμμετέχει σε κάθε παραγωγική δια-

δικασία. 

Η εταιρεία μας συντηρεί πάνω από 600.000

γερανογέφυρες παγκοσμίως και με βάση τα

στατιστικά, έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα

και μικρότερο κόστος συνολικά. Σκεφτείτε το

κόστος μίας βλάβης γερανογέφυρας κατά τη

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Πολ-

λαπλάσιο… Ενδεικτικά αναφέρουμε κόστος

μη παραγόμενου προϊόντος, κόστος μη λει-

τουργίας άλλων μηχανών ή μη μεταφοράς
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προϊόντος, ρήτρες ή και μη παραγωγικές

ώρες ανθρώπινου δυναμικού. Συγκριτικά

λοιπόν με το κόστος της προληπτικής συντή-

ρησης συνδυάζοντάς το με τη συντήρηση

ανάλογα με τη χρήση του μηχανήματος είναι

εύκολο να καταλάβει οποιαδήποτε διοίκηση

τη διαφορά. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε

πως η εταιρεία μας επενδύει χρόνο και χρή-

ματα στην εκπαίδευση των τεχνικών συντή-

ρησης γιατί όπως αναφέραμε η τεχνολογία

αλλάζει και βέβαια η εταιρεία μας συντηρεί

γερανογέφυρες οποιουδήποτε οίκου. Αντα-

γωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι το σύνολο

των  τεχνικών μας, πάνω από 6.000 παγκο-

σμίως και η μεταφορά των εμπειριών τους

στην κοινή μας βάση δεδομένων. Δύσκολο

λοιπόν να βρεθεί κάτι ή που δεν ξέρουμε ή

που δεν μπορούμε να λύσουμε.

3. Connectivity, Ιot (Internet of
things), Big data... Πως αξιοποιείτε το
βιομηχανικό Internet; Υπάρχει πραγ-
ματικό ενδιαφέρον και λειτουργία του
TRUCONNECT στις νέες γερανογέφυ-
ρες που αγοράζουν οι Ελληνικές εται-
ρείες;
Είναι η Ελλάδα έτοιμη να αποδεχτεί
και να αφομοιώσει τις νέες τεχνολο-
γίες;

Ναι, στην Ελλάδα σήμερα παράγουμε, εξά-

γουμε και έχουμε εταιρείες που προσαρμό-

ζονται. Σε αυτές λοιπόν έχουμε ήδη «φέρει»

την τεχνολογία αυτή στον χώρο των γερανο-

γεφυρών. Με έναν απλό εξοπλισμό και πολύ

οικονομικό βέβαια, μπορούμε να έχουμε

πληροφορίες που με μία απλή αξιολόγηση

μας δίνουν πολύ σημαντικά ευρήματα. Η

προσωπική μου γνώμη είναι πως την αντα-

γωνιστικότητα δεν την βρίσκουμε στη μείωση

των μισθών, αλλά στη χρήση της τεχνολο-

γίας. 

Στον χώρο τον γερανογεφυρών, βλέποντας

τη χρήση σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να

προγραμματίσουμε τη συντήρηση μόνο όταν

είναι απαραίτητη, μπορούμε να αξιολογή-

σουμε τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, τη

διάρκειά ζωής ορισμένων βασικών μερών

του μηχανήματος και πολλά άλλα. Όλο και

περισσότερες εταιρείες «ακούνε» για αυτά

τα συστήματα και βέβαια τα αποδέχονται.

Πρέπει όμως και εμείς, ως εταιρείες του

χώρου, να δείξουμε αυτά τα ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα και να μεταφέρουμε τις εμ-

πειρίες μας με απλό τρόπο έτσι ώστε να απο-

δειχθούν γρήγορα τα οφέλη. Αυτό που θα

ήθελα να τονίσω είναι πως πλέον δεν μιλάμε

για οικονομική επένδυση στις τεχνολογίες,

απλά μόνο για οφέλη….

4. To 2017 η Konecranes εγκατέστησε
και παρέδωσε 60 γερανογέφυρες, αριθ-
μός αρκετά μεγάλος. Φέτος ποιά είναι
τα νούμερα της Konecranes; Μπο-
ρούμε να έχουμε ένα προφίλ των εται-
ρειών που προχώρησαν σ’ αυτήν την
επένδυση;

Επίσης θα ήθελα να μας εξηγήσετε
πως επιτεύχθηκε αυτή η ανάπτυξη
στην εταιρεία αλλά και στον κλάδο.

Πράγματι, από την πρώτη χρονιά της λειτουρ-

γίας της Konecranes Hellas S.A. η εταιρεία

αναπτύσσεται με εξωφρενικά γρήγορους ρυθ-

μούς σε μία περίοδο κρίσης αν σκεφτούμε μά-

λιστα πως ήταν η κατάσταση της βιομηχανίας

το 2012.  Φέτος υπολογίζουμε την ολοκλή-

ρωση περίπου 90 γερανογεφυρών, αλλά κυ-

ρίως την αύξηση του αριθμού γερανογεφυρών

που συντηρούμε. 

Θεωρώ πως τον πιο σημαντικό ρόλο τον
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έπαιξε η ομάδα μας. Νέοι άνθρωποι με πάθος,

αφοσίωση και κυρίως πίστη σε αυτό που κά-

νουμε. Θα έλεγα πως είμαστε όλοι πορωμέ-

νοι. Οι τεχνικοί μας με την ασφάλεια και την

τεχνολογία, οι πωλήσεις με την ευχαρίστηση

των πελατών, βρίσκοντας τις καλύτερες τε-

χνικό - οικονομικά λύσεις. Η διοίκηση προ-

σπαθώντας να  προσαρμόσει τις διαδικασίες

του ομίλου στα τοπικά δεδομένα κρατώντας

παράλληλα το άψογο κλίμα… 

Η καλύτερη στιγμή είναι η μπύρα μετά τη

δουλειά, πραγματική απόλαυση όλων. Δυ-

σκολίες στην Ελλάδα υπάρχουν, ωστόσο μας

κάνουν όλους δυνατότερους και καλύτερους

και αυτό το έχουμε αποδεχτεί. Μένει να το

κρίνουν οι πελάτες μας. Ο κλάδος μας μέσα

στην κρίση άλλαξε, χωρίς να σχολιάσω αν

ήταν προς το καλύτερο ή χειρότερο, απλά θα

ήθελα να αναφέρω πως η αγορά νιώσαμε

πως ζητούσε μια εταιρεία σαν τη δική μας.

Μόνο γερανογέφυρες και γνώσεις πολύ-

πλευρες στο αντικείμενο. Μάλλον αυτό μας

έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθούμε. Οι

εταιρείες που μας εμπιστεύθηκαν έχουν εξα-

γωγικό προφίλ, στελέχη που αποδέχονται τις

καινούργιες τεχνολογίες και βλέπουν το

μέλλον, δεν κρίνουν δηλαδή με βάση την

τιμή και μόνο. 

5. Οι βιομηχανικές γερανογέφυρες
αντανακλούν το υψηλό επίπεδο ποι-
ότητας της Konecranes ξεκινώντας
από το πιο απλό εξάρτημα έως το επί-

πεδο ολόκληρης της διαδικασίας. Θα
θέλατε να μας μιλήσετε για κάποια
μεγάλα έργα που έχει πραγματοποι-
ήσει η Konecranes στην Ελλάδα;

Η εταιρεία μας το 2017 παρέδωσε αντιεκρη-

κτικές γερανογέφυρες (explossion proof) για

το έργο του αγωγού TAP στους κήπους στη

βόρεια Ελλάδα, στην Αλβανία και στην Ιτα-

λία. 

Τον Ιούλιο 2018 υπέγραψε σύμβαση για τρεις

ειδικές γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανό-

τητα 170 τόνων, ανυψωτική ικανότητα 120

τόνων και 80 τόνων με διπλά βαρούλκα ανύ-

ψωσης και περιστρεφόμενες μπασδέκες.

Κάθε έργο στον χώρο μας είναι ιδιαίτερο, με-

λετάται ξεχωριστά και βλέπουμε και τον

κάθε πελάτη ξεχωριστά αλλά με τις ίδιες

αξίες ανεξαρτήτως μεγέθους έργου. Όλα τα

παραπάνω έργα έχουν τεχνολογία αιχμής και

βέβαια συστήματα ασφαλείας τελευταίας τε-

χνολογίας. 

Η χαρά μας δεν είναι στην πώληση, είναι όταν

βλέπουμε μπροστά μας έναν συνεργάτη, μοι-

ραζόμαστε μαζί τα θέματα που έχουμε να λύ-

σουμε και βλέπεις την ευχαρίστηση στο

πρόσωπό του όταν τελικά τα λύνεις. Δηλαδή

όταν αποδεικνύουμε, με στοιχεία, πως είμα-

στε η οικονομικότερη λύση μακροπρόθεσμα.

Η τεχνολογία στο χώρο των γερανογέφυρών

ήρθε στην Ελλάδα από την εταιρεία μας και

πρέπει να το υποστηρίξουμε και να γίνουμε

το παράδειγμα στον χώρο σε κάθε συνεργα-

σία μας.

6.Τελικά γιατί να επιλέξει κάποιος πε-
λάτης την Κonecranes; 

Μια γρήγορη απάντηση θα ήταν για όλα τα

παραπάνω. Αλλά ίσως είναι ευκαιρία να δη-

λώσω πως οι αξίες της εταιρείας μας και οι

προσωπικές αξίες των ανθρώπων της εται-

ρείας μας είναι ίδιες με τους ανθρώπου που

θα επιλέξουν την Konecranes. Αξίες όπως :

εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας – κρα-

τάμε τις υποσχέσεις μας και άλλες που κατα-

λήγουν στο  moto μας ́ Not just lifting things,

but entire businesses’ Ελάτε στην έκθεση

metal machinery να το αναλύσουμε παρέα.
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