Lifting Products and Services

SERVICE
Lovpligtige eftersyn af kraner og løfteudstyr

CERTEX
– Europas førende løfteudstyrsspecialist
I mere end 130 år har CERTEX leveret løfteudstyr.
Vi samarbejder med førende europæiske leverandører
af løftegrej, og leverer derfor produkter af højest mulige
kvalitet.
CERTEX er medlem af Kranbranchen, som er brancheforeningen for danske kranfabrikanter og virksomheder,
der rådgiver omkring løftetilbehør.
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CERTEX er
• ISO 9001 certificeret
• ISO 14001 certificeret
• OHSAS 18001 certificeret
• LEEA certificeret
CERTEX udfører løbende tilsyn med
• Løftegrej
• Kraner
• Faldsikringsudstyr
• Stiger

CERTEX Service
• 3 Servicecentre
• 12 Servicebiler
• 14 Servicemontører
CERTEX Servicemontører
• Certificeres og eksamineres hvert
3. år af Kranbranchen
• Opdateres løbende på produktviden
via leverandørers Product Training
• Tester on location eller in-house i
vores servicecentre

Service
– Lovpligtige serviceeftersyn af løfteudstyr samt personligt sikkerhedsudstyr
For at opretholde sikkerheden på din arbejdsplads,
skal du som arbejdsgiver og ejer af løfteudstyr og faldsikring overholde gældende normer, standarder og love.
Vi hjælper dig med at opfylde kravene via løbende overvågning af dit løftegrej og faldsikringsudstyr.

Når du bestiller serviceeftersyn hos os følger CertMax+ med i prisen. Denne webservice giver dig adgang
til historik, dokumentation og skemalagte aktiviteter for hvert enkelt produkt.
Også faldsikring skal kontrolleres regelmæssigt. CERTEX foretager inspektion af personligt faldsikringsudstyr og -systemer i henhold til producentens anbefalinger.
Vi udfører inspektion af løfteudstyr ifølge At-anvisning 2.3.0.2, der siger, at løfteudstyr af sikkerhedsmæssige grunde skal have et hovedeftersyn mindst hver 12. måned.
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Service på løfteudstyr
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Vi registrerer desuden dit grej i CertMax+, hvor du altid
har adgang til dine kontrolrapporter. CertMax+ får du
automatisk med når du laver en serviceaftale med os.
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Vi mærker godkendt løftegrej med årsfarve, så du hurtigt kan afgøre, om grejet er godkendt, og i hvilket år.
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Med en serviceaftale med CERTEX er du sikker på, at
dit løfteudstyr bliver efterset til tiden. Vi henvender os
selv, når tiden er inde, så dit løfteudstyr altid opfylder
myndighedernes krav om eftersyn hver 12. måned.

4/2

Alt løfteudstyr skal som minimum efterses en gang
hvert år af sagkyndig person.

• Hydraulisk løfteværktøj
• Mekanisk løfteværktøj
• Mandskabskurve
• Magnetløft
020
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• Donkrafte
01
• Surringer
• Kraner
• Taljer
• Stiger
• Løfteåg
• Løftekløer
• Vakuumløft
• Anhugningsgrej
• Sikkerhedsudstyr
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CERTEX Serviceaftale

Service på kraner
- Vi leverer også nye kraner til dine behov
• En serviceaftale sikrer, at din kran
rettidigt bliver efterset hvert år
• Vi henvender os når tiden er inde,
så din kran altid opfylder myndighedernes krav om eftersyn hver 12.
måned
• RFID (Radio Frequency Identification)
mærkning af din kran, så du i
CertMax+ altid kan følge med i din
krans historik

Når du køber din kran hos os, laver vi et stort forarbejde for at klarlægge dine helt præcise behov, i samarbejde med dig og med afsæt i vores solide erfaring.
En konsulent kommer til dig, så I kan foretage de indledende manøvrer på kranens kommende placering.
Uendeligt mange faktorer spiller ind ved dimensionering
og valg af kran, og præcis derfor har vi stort fokus på den
indledende fase.
Når du køber din kran hos os, er det ikke kun et køb,
men et samarbejde!
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Service på faldsikringsudstyr
– Faldsikring – for sikkert arbejde i højden
Når der arbejdes i højden, har sikring af mennesker
højeste prioritet hos CERTEX.
Vi leverer alt fra en enkelt faldsele til komplette
faldsikringssystemer, bl.a.:
• Horisontale stålwiresystemer
• Horisontale skinnesystemer
• Vertikale stålwiresystemer
(højdeadgangssystem med faldsikringsindretning)
Vi udfører eftersyn på alt faldsikringsudstyr.

● Permanente systemer
● Faldsikringssystemer
● Faldseler
● Faldblokke
● Faldliner
● Karabinhager
● Ankerpunkter
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+
– effektiv online styring af dit løftegrej
Når du indgår en serviceaftale omkring det årlige lovpligtige eftersyn af kraner og løftegrej med CERTEX tilbydes
du som kunde adgang til dine rapporter via et login til
vores online service database, CertMax+.

• Online service database
• Fuldt overblik over alt dit løfteudstyr
• RFID mærket løfteudstyr

CertMax+ er et revolutionerende softwaresystem, som anvendes til at styre certificeringer af løftegrej fuldstændigt.
Brugere kan genskabe rapporter og certifikater i realtime
fra hvilket som helst sted, da systemet er tilgængeligt
via internettet, hvilket fjerner behovet for dyre papirbaserede systemer og forhindrer potentielle fejl.

• Online adgang via pc, tablet og
smartphone

Systemet gør det nemmere at styre inspektion og certificering af løftegrej. Det reducerer omkostningerne
væsentligt og sørger for, at sikkerheden altid opretholdes, så brugeren kan fokusere på sine hovedaktiviteter.
CertMax+ gør det muligt at bruge radiofrekvensidentifikation (RFID) til at identificere og
overvåge sit udstyr.

• Gratis når du har serviceaftale med os

• Papirløst adgang til inspektionsrapporter, testcertifikater og evt.
oplysninger om sikker anvendelse
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Lifting Products and Services
EKSTERN SALG:
Morten Jakobsen
Salgschef Industri, Byggeri og Transport
Telefon: 21 20 98 39
morten.jakobsen@certex.dk
Jan Kristiansen
Salgskonsulent Fyn
Telefon: 21 20 98 26
jan.kristiansen@certex.dk

SERVICE:
Søren Tranholm
Servicechef
Telefon: 20 62 23 96
soren.tranholm@certex.dk

Torben Skovgaard
Salgskonsulent Midtjylland
Telefon: 22 21 98 70
torben.skovgaard@certex.dk

Majbritt Thomsen
Servicekoordinator
Telefon: 74 54 14 37
service@certex.dk

KRAN:
Søren Tranholm
Salgschef kraner
Telefon: 20 62 23 96
soren.tranholm@certex.dk

Camilla Svennesen
Servicekoordinator
Telefon: 74 54 14 37
service@certex.dk

Pia Bruhn Westergaard
Salgskoordinator
Telefon: 74 54 14 37
pia.bruhn-westergaard@certex.dk

www.certex.dk
CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37
Fax: +45 74 54 05 62
E-mail: salg@certex.dk
www.certex.dk

Jernholmen 43-47D
DK-2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 77 40 30
Fax: +45 36 77 40 48

Virkelyst 17b
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88
Fax: +45 98 13 18 77

Bo Thomsen
Salgskonsulent Nordjylland
Telefon: 21 20 98 43
bo.thomsen@certex.dk
Claus Madsen
Salgskonsulent Sjælland, Bornholm og Lolland/Falster
Telefon: 21 20 98 14
claus.madsen@certex.dk
Henrik Lauritsen
Salgskonsulent Sydjylland
Telefon: 21 20 98 85
henrik.lauritsen@certex.dk

