
Kynningsrud och Liebherr släpper världsnyhet: 

Världens första helelektriska mobilkran 
lanseras 1 december kl 11.00 

Kranen har en lyftkapacitet på 250 ton, och kommer med en driftstid på 10 000 
timmar spara miljön på 70 000 liter diesel och 180 000 kg CO2. Batteriet är 95 % 
återvinningsbart.  

 

Stolta pionjärer: Thomas Bohlin från Liebherr och Eirik Kynningsrud ser fram emot 
att presentera världens första elektriska larvkran. 

 

Banbrytande 

Det är en banbrytande världsnyhet Kynningsrud och Liebherr presenterar tisdag 1 
december. 

Kl 11.00 kommer den norska Stortingets vicepresident Ingjerd Schou för att 
genomföra den officiella lanseringen av kranen för världen. 

Detta sker på skidanläggningen Snö på Lörenskog, rätt norr om Oslo, där bygget 
med en ny skolbyggnad är igång för Wang Toppidrettsskola. 

 

Enorm miljövinst 

Miljön är i fokus, och den här viktiga nyheten är starten på en ny miljövänlig 
produktion av mobilkranar. Kynningsrud Kran har säkrat den allra första elektriska 
larvkranen på världsmarknaden, så öppningen på tisdag är alltså en världslansering. 

Kranen har en lyftkapacitet på 250 ton, och kommer med en driftstid på 10 000 
timmar spara miljön på 70 000 liter diesel och 180 000 kg CO2. Batteriet är 95 % 
återvinningsbart. 



Med flera hundra tusen kranar över hela världen som går på diesel kan miljövinsten 
på sikt bli enorm. 

 

Det gröna alternativet 

Kynningsrud är ”det gröna alternativet”, inte bara med den signalgröna färgen på 
kranarna utan också i praktiken med att göra stora miljöinvesteringar. Under de 
senaste tre åren har Kynningsrud investerat över 500 miljoner kronor i nya moderna 
mobil- och lastbilskranar, som antingen är elektriska eller byggda för biodiesel och 

miljöolja. 

- Denna nya utveckling från Liebherr är en väldigt bra nyhet för den internationella 
kranbranschen. Kranen uppfyller alla framtidens krav på miljöutsläpp oavsett var den 
är placerad, säger koncernchef Pål Kynningsrud 

 

• Måste inte publiceras före: tisdag 1 december 
kl 16.00, då Liebherr lanserar kranen på 
världsbasis på den tidpunkten.  

• Pga corona-situationen vill vi ha besked om ni 
önskar vara med på arrangemanget på 
tisdag.  

• Pressmöte är kl 10.30, Ingjerd Schou 
ankommer 10.45 

• För mer info kontakta: VD, Eirik Kynningsrud 
på +47 90982561 eller pressansvarig, Eva 
Kynningsrud Dobbing på +47 90536499 

 



 

 

Kynningsrud Kran är den ledande aktören inom uthyrning och projekt i Norge och Sverige. 
Kynningsrud har en strategi om att vara bäst på miljötänk. Med 300 anställda och 300 maskiner utförs 
det flera tusen lyft varje dag. 

 


