
Kynningsrud og Liebherr slipper verdensnyhet: 

Verdens første helelektriske mobilkran 

lanseres 1. desember kl 11.00 

Krana har en løfteevne på 250 tonn, og vil med en driftstid på 10.000 timer 

spare miljøet for 70.000 liter diesel og 180.000 kg CO2. Batteriet er 95 % 

resirkulerbart. 
 

Stolte pionerer: Thomas Bohlin fra Liebherr og Eirik Kynningsrud gleder seg til å 

presentere verdens første elektrisk beltekran. 

 

 
Banebrytende 

Det er en banebrytende verdensnyhet Kynningsrud og Liebherr presenterer tirsdag 
1. desember. 

Kl 11.00 vil Stortingets visepresident Ingjerd Schou foreta den offisielle åpningen for 
verdensmarkedet. 

Dette skjer ved skianlegget Snø på Lørenskog, der man er i gang med å bygge et 
nytt skolebygg for Wang Toppidrett. 

 

 
Enorm miljøgevinst 

Miljøet står i fokus, og denne viktige nyheten er startskuddet for en ny og 

miljøvennlig produksjon av mobilkraner. Kynningsrud Kran har sikret seg den aller 

første elektriske beltekranen for verdensmarkedet, så åpningen på tirsdag er dermed 

en verdenslansering. 



Krana har en løfteevne på 250 tonn, og vil med en driftstid på 10.000 timer spare 
miljøet for 70.000 liter diesel og 180.000 kg CO2. Batteriet er 95 % resirkulerbart. 

Med flere hundre tusen kraner over hele verden som går på diesel, kan 
miljøgevinsten på sikt bli enorm. 

 

 
Det grønne alternativet 

Kynningsrud er «det grønne alternativet», ikke bare med den signalgrønne fargen på 

kranene, men også i praksis ved å gjøre store miljømessige investeringer. I løpet av 

de siste 3 årene har Kynningsrud investert over 500 millioner kroner i nye moderne 

mobil- og lastebilkraner, som enten er elektriske eller bygget for biodiesel og 

miljøolje. 

- Denne nyutviklingen fra Liebherr er en veldig god nyhet for den internasjonale 

kranbransjen. Krana tilfredsstiller alle framtidens krav til miljøutslipp uansett hvor den 

er plassert, sier Konsernsjef Pål Kynningsrud 

 
 
 

● Sperrefrist tirsdag 1. desember kl 16.00, da 

Liebherr lanserer krana på verdensbasis på 

det tidspunktet. 
● Grunnet korona-situasjonen, ønsker vi 

beskjed hvis dere ønsker å være tilstede 

under arrangementet tirsdag. 

● Oppmøte for presse er kl 10.30, Ingjerd Schou 

ankommer 10.45 

● For mer info kontakt: Daglig leder, Eirik 

Kynningsrud på 90982561 eller 

presseansvarlig, Eva Kynningsrud 

Dobbing på 90536499 



 
 

 

Kynningsrud Kran er den fremste aktøren innen utleie og prosjektgjennomføring i Norge og Sverige. 

Kynningsrud har en strategi på å være best på miljø. Med 300 ansatte og 300 maskiner gjøres det 

flere tusen løft hver dag. 
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