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Arbejdstilsynet lovbefaler at kraner, løfte- og anhugningsgrej testes og kontrolleres af sagkyndige mindst en gang 

hver 12. måned. FODGAARD garanterer, at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt. Vi tester Jeres løftegrej 

i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 - om anvendelse af tekniske hjælpemidler §8 og §14 samt 

Arbejdsmiljølovens §45.

Med en serviceaftale hos FODGAARD er I sikre på, at fristen for det årlige eftersyn ikke overskrides. Aftalen inde-

bærer, at vi forpligter os til at kontakte Jer hvert år omkring årsdagen for tidligere års eftersyn, for at aftale tid for nyt 

eftersyn. En fordel for Jer, fordi I slipper for selv at skulle huske på, hvornår Jeres kraner og løftegrej skal serviceres 

og testes og så gør det vores planlægning nemmere og reducerer kørselsomkostningerne.

Eftersyn af løftegrej kræver stor erfaring. FODGAARD har mere end 35 års erfaring med test og eftersyn, hvilket giver 

sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, således at udskiftning eller kassation kun sker, 

når det er nødvendigt for sikkerheden. Eftersynet afsluttes med, at alt godkendt løftegrej forsynes med belastnings-

skilte og der udleveres et certifikat på testen, som kan bruges som dokumentation over for Arbejdstilsynet og andre 

tilsynsførende myndigheder.

FODGAARD er landsdækkende på serviceområdet. Vi har dygtige montører og servicebiler stationeret i Nord-, Midt-, 

Vest- og Sydjylland, på Fyn og på Sjælland. For at reducere Jeres spildtid tilbyder vi test hos Jer eller på den ar-

bejdsplads, hvor løftegrejet befinder sig. Ud over vores servicebiler har vi også reparationsværksted i Hvidovre og 

Skanderborg, hvor erfarne montører foretager eftersyn og reparationer af løftegrej, taljer og faldsikringsudstyr.

Vore servicevogne med specialuddannede montører sikrer hurtig og professionel assistance på kraner og taljer –  

herunder alle monteringsopgaver og lovpligtige serviceeftersyn på Jeres løftegrej.

Det professionelle bagland er dels baseret på et fast og mangeårigt samarbejde med en kreds af anerkendte, inter-

nationale leverandører, dels på en stor, akkumuleret specialviden omkring vore produkter. Vort kvalitetstyringssystem 

sikrer et højt og ensartet kvalitetsniveau. Dette gælder ikke alene de tekniske produkter, men også vort sagsbehand-

lings- og arkiveringssystem, der kan spore og identificere allerede leverede produkter med tekniske specifikationer, 

serviceprocedurer o.s.v.

Som servicekunde hos FODGAARD får I tilsendt et log-in til vores kundeportal hvor Jeres servicerapporter altid er 

tilgængelige. Når vores montør har udført eftersynet af Jeres løftegrej, udfylder han en servicerapport. Servicerap-

porten viser hvad der er godkendt, betinget godkendt og hvad der ikke kunne godkendes. 

Denne servicerapport kan ses på internettet, så du altid har adgang til den og slipper for at have papirer liggende. 

Efter ønske kan der også udleveres udskrevne servicerapporter direkte fra vores servicebil. 

Med en serviceaftale hos FODGAARD får du:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredska-
ber og spil lovbefaler at kraner, løfte- og anhugningsgrej testes og kontrolleres af  
sagkyndige mindst én gang hver 12. måned!
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Kontrolleres for revner samt opmåles m.h.t. slid og forlæn-

gelse.

Kontrolleres for revner samt visuelt for slid andre deforma-

tioner.

Efterses, trækprøves og kontrolleres visuelt.

Efter hver serviceopgave påføres emnet vores belastnings-

skilt og servicemærkat, med dato for vores service-efter-

syn.

Gennemgås visuelt for korrosion, trådbrud, deformationer 

m.v. ligesom wirens normmål kontrolleres. Wiretilbehør som 

kroge, sjækler etc. testes som kæder og kædetilbehør.

Kontrolleres visuelt for slid og kantskader, ligesom mærk-

ningen kontrolleres.

Visuelt eftersyn af bløde dele, seler o.lign. Hår-

de dele som karabinhager og spænder kontrolleres 

for revner samt opmåles m.h.t. slid og forlængelse. 

Faldblokke efterses og testes af certificerede medarbej-

dere.

Stiger efterses i henhold til AT-vejledning B.3.1.1.1.  

Eftersynet omfatter: Trin og platform, vanger, beslag, sko 

og hjul samt afstivere og bånd.

Krog, krogsikringer, kæde eller wire, omløbsrulle, motor, 

hejsebremse, over- lastsikring, endestop, el-endestop 

mekaniske endestop, ophæng, kørehjul, køreskinne, 

gummipuffer, drev, bremse, styretryk, nødstop, styrekabel, 

styring, strømtilførsel, kabler, boltesamlinger, svejsninger, 

strømaftager, mærkeskilte og meget andet.

Kædesæt og tilbehør til 
kæder

løfteåg, udlæggere o.l.:

El-taljer og håndtaljer:

Servicemærkat:

Stålwire og wirestropper:

løftebånd og rundslings:

Faldsikringsudstyr:

Stiger

På kraner kontrolleres:

www.fodgaard.dk

Sjælland: Sydholmen 10. 2650 Hvidovre. Tlf.: 7026 1700. Fax: 7026 3110. Mail: max@fodgaard.dk.
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Med en serviceaftale hos FODGAArD testes og kontrolleres:

FODGAArD er aktivt medlem af  
Brancheorganisationen for Kraner og løfteudstyr.



MAX FODGAARD A/S er opdelt i tre produktdivisioner: 

Hos FODGAARD har vi mere end 60 års erfaring i at levere kran- 

og løfteløsninger til Danmark. Vores program er detaljeret og 

omfatter bl.a. traverskraner, svingkraner, taljer, løfteudstyr, kran-

skinner, strømtilførsel og radiostyringer.

Vor krandivision tilbyder et bredt program indenfor kraner og tal-

jer med bæreevne fra 60 kg. til 160.000 kg.

Vi udfører kranservice på alle typer af kraner, taljer og løfteudstyr. 

EX-afdelingen tilbyder alle former for eksplosionsbeskyttet 

materiel til el-installationer, belysning, styringsautomatik, 

instrumentering, tavleanlæg og kommunikationsudstyr.

Vores produkter af Ex-materiel leveres til EX-område zone 

0, 1 og 2, samt for støvområder til zone 20, 21 og 22.

Alt Ex-materiel leveres eksplosionsbeskyttet iht. ATEX-di-

rektivet.   

Afdelingen for transporthjul har et bredt program af 

transporthjul, små som store, til alle formål og laste.  

Superelastiske gummihjul er vores speciale og er markedets 

førende. Vi sætter Danmark på hjul: industrihjul, sværlasthjul, 

varmefaste hjul, møbelhjul.

Max Fodgaard A/S 
Afdelinger med kontor og lager ligger i Hvidovre ved Køben- 

havn og i Skanderborg ved Aarhus. Vores montører og  

servicefolk er strategisk placeret og dækker hele landet.

www.fodgaard.dk
På vores hjemmeside finder I detaljerede informationer om hele 

vores produktprogram. På hjemmesiden finder I også ajourførte 

informationer vedrørende de gældende AT-anvisninger og reg-

ler.

Kraner, taljer og løfteudstyr: 

EX-Materiel: 

Transporthjul: 
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