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2  ‹  Mennesker og materiel

Vi har bl.a. hjulpet:

 • Maersk Drilling 
 • Bladt Industries 
 • IKEA 
 • FLSmidth 
 • BMS 
 • TERMA 
 • Danmarks to kranskoler 
 • Stillads- og facadefirmaer 
 • Industrivirksomheder 
 • De fleste danske entreprenører
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Har du brug for en kran til et 
byggeprojekt, oplagring eller andre 
opgaver med tunge løft? Og går du 
efter en driftssikker, gennemtænkt og 
rentabel løsning? Så er brochuren her 
interessant for dig.

Ajos er Danmarks førende kran-
specialist og udlejer af kraner. Du 
finder vores kraner over hele landet på 
byggepladser, havne og i industrien, 
hvor de hver dag klarer de tunge løft - 
og sørger for, at logistikken glider.

Med en kranflåde på mere end 100 
topmoderne kvalitetskraner - fordelt 
på tårnkraner og semimobilkraner 
- løser vi opgaver i alle vægtklasser. 
Uanset hvor simple eller komplekse, 
de er. Derfor kan vi helt sikkert også 
hjælpe dig.

Løft 
bundlinjen 
med den 
rette kran
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 Ajos kan løfte opgaven 
Vi har valgt Ajos som kranleverandør primært ud fra to parametre:  
Ajos kan løfte opgaven - og de er konkurrencedygtige på pris. I den 

indledende fase af vores projekter giver de desuden en god rådgivning, 
som sikrer os det rette produkt til at løse opgaven og komme i mål. Så 
vi er godt tilfredse med samarbejdet. Ajos lever op til forventningerne, 

så det er også dem, vi ringer til næste gang.

RASMUS L. FREDERIKSEN, PROJEKTCHEF – C G JENSEN
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Hos Ajos er en kran ikke bare en kran. 
Vi sørger for, at du får en kranløsning, 
der løser din specifikke opgave - og 
tager højde for alle de faktorer, der 
er i spil. Det er din garanti for, at din 
kran spiller optimalt sammen med 
de øvrige aktiviteter og materiel på 
byggepladsen - og bidrager positivt til 
din samlede projektøkonomi.

Du er i sikre hænder

Vi har branchens mest erfarne og 
specialiserede kranmontører og 
rådgivere - med sammenlagt flere 
hundrede års erfaring med montering, 
service og kontrol af kraner. Vores 
kranstab tæller 25 dedikerede, loyale 
og ærekære kranspecialister, der sørger 
for, at du får den rette kran til opgaven 
- og at den bliver placeret, så du kan 
gennemføre dit projekt effektivt, 
rentabelt og sikkert.

En kran er 
ikke bare  
en kran
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”Ajos har nogle erfarne folk” 
”Ajos har leveret en tårnkran til et skræddersyet fundament i 
forbindelse med et stort byggeprojekt i Københavns Lufthavn. 

Der har været udfordringer undervejs, men Ajos har nogle 
erfarne folk, der har hjulpet med at finde løsninger - og vi har 

generelt haft en god dialog gennem forløbet.”

BO LILHOLT MAHS, PROJEKTLEDER - JAKON A/S
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100 kraner at 
vælge imellem

Tårnkraner - til de tunge løft  
(op til 25 tons) 

Ajos’ tårnkraner er til de meget tunge løft 
- primært i forbindelse med byggeopgaver, 
anlægsopgaver og renoveringsopgaver. De 
er også ideelle til løfteopgaver på havne og i 
industri- og produktionsvirksomheder.

Når du bestiller en tårnkran, starter vi altid 
med at se på dine behov og rammerne 
for dit projekt. Hvordan ser pladsen ud? 
Hvad og hvor meget skal kranen løfte? 
Hvilket underlag skal den stå på? Er der 
særlige hensyn på pladsen - fx andre kraner, 
bygninger, logistik, lufttrafik mv.? Og hvad 
er tidshorisonten for dit projekt?

Uanset hvordan rammerne for dit projekt ser 
ud, er du garanteret en sikker kranløsning, 
der er gennemtænkt fra A-Z. Også selvom 
du stiller skrappere krav end de fleste.

Ajos har et omfattende sortiment af tårn-
kraner og semimobilkraner. Sammenlagt 
tæller vores kranflåde mere end 100 kraner. 
Vi har også en kran, der kan løfte din opgave.
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Semimobilkraner - den hurtige og 
fleksible hjælper (op til 8 tons)

Semimobilkraner er selvrejsende kraner, 
der er enkle, hurtige og semimobile. De 
er derfor særligt velegnede til opgaver 
af kort varighed på byggepladser, i 
havneområder eller i industrien.

Kranerne er hurtige at montere og 
demontere - og flere modeller kan 
transporteres med fuld ballast, så din kran 
er i gang med opgaven uden spildtid.

Har du brug for ekstra mobilitet i en 
fart, har vi kraner, du selv kan hente og 
transportere. Denne krantype er fx ideel 
til den travle byggeplads med mange 
lastbil leverancer, hvor der er behov for 
hurtig aflæsning og fordeling af lasten 
rundt om på byggepladsen - og er dermed 
et økonomisk attraktivt alternativ til 
lastbilkraner.

Ajos har stor erfaring med alle 
typer af projekter - herunder særligt 
komplekse opgaver, hvor pladsen er trang 
og montering af kraner kræver lidt ekstra. 
Vi har blandt bidraget til flere store 
brobyggerier i Norden og opsat kraner 
på boreplatforme og andre vanskeligt 
tilgængelige steder.
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Altid reservedele  
på lager 
Ajos er agent for 
den anerkendte 
kranproducent Potain 
og har derfor altid 
reservedele til din kran 
på lager.
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”Kompetent rådgivning og god service” 
Vi bruger Ajos som kranleverandør af lejekraner på vores Sjællandske 
projekter. Samarbejdet med vores personlige kontakt i Ajos er meget 

positivt og unikt. Kommunikationen er god - og vi får altid kompetent 
rådgivning og god service. Opstår der en udfordring, bliver den 

lynhurtigt løst, så vi kan komme videre i arbejdet.

MORTEN SØBY, ENTREPRISELEDER – EMR 
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Sikkerhed og kvalitet før pris 
Altid!

Vi er ikke de billigste på markedet, hvis 
du kun går efter stålet. Til gengæld er 
du garanteret en sikker kranløsning af 
højeste kvalitet, der løser din specifikke 
opgave optimalt. 

For hos Ajos kommer kvalitet og 
sikkerhed ALTID før pris. For din skyld 
- og for vores. Sikkerhed for vores folk, 
når de opsætter din kran. Og sikkerhed 
for dig og dine ansatte, når den er i 
jeres hænder.  

Derfor leverer vi udelukkende moderne 
kraner, der opfylder alle gældende 
lovkrav til sikkerhed, kvalitet og miljø 
- og som kontrolleres, monteres og 
serviceres af nogle af branchens bedste 
specialister. Men vi stopper ikke der… 

Ajos går forrest på 
sikkerhed 

I Ajos har vi valgt at gå 
forrest for at hæve normen 
for sikkerhed i branchen 
til et endnu højere niveau, 
end loven dikterer. Bl.a. 
leverer vi gratis ekstraudstyr, 
der advarer din kranfører i 
tilfælde af høj vindstyrke.

Vi har også - som de første 
- valgt at digitalisere vores 
kranjournaler, så du altid 
har adgang til en fuldt 
opdateret version, uanset 
hvor du arbejder med din 
kran. 
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Driftssikkerheden er i top
Høj driftssikkerhed er 
vital for fremdriften af 
dit projekt. Selv få timers 
ufrivilligt driftstop kan få 
alvorlige konsekvenser 
for din projektøkonomi. 
Derfor er det klogt at 
vælge materiel af høj 
kvalitet.

Når du vælger en Ajos-
kran, er du sikret en 
kvalitetskran, der er 
designet til at klare det 
hårde arbejde. Uanset 
hvilken model du vælger, 
får du en velfungerende 
kran med meget høj 
driftssikkerhed og 
dermed minimal risiko 
for nedbrud.

Er uheldet ude, får 
du hjælp af nogle 
af branchens mest 
kompetente folk, 
der hurtig kan 
diagnosticere og løse 
problemet. Ajos har eget 
reservedelslager, så du 
undgår ekstra ventetid - 
og unødigt tab.
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Levering til tiden
En aftale er en aftale. 
Og vi kan til enhver tid 
levere din kran til den 
dato, vi har aftalt på 
skrift. Men hvad så, når 
tidsplanen skrider? Når 
et projekt trækker ud, 
et andet starter tidligere 
end forventet - og den 
samme kran er booket til 
dem begge?

Hos Ajos er vi vant til 
at håndtere mange 
projekter med deadlines, 
der rykker sig fra dag 
til dag - og pludselig 
overlapper. Tænk på 
en galopbane, hvor 
hestene rykker frem og 
tilbage i uforudsigeligt 
tempo - og du har et 
billede af hverdagen som 
kranudlejer.

Men med en kranflåde 
på mere end 100 
kraner har vi en større 
fleksibilitet end de fleste 
- og solid erfaring med 
at få tingene til at gå 
op i en højere enhed, så 
ingen projekter spænder 
ben for hinanden. Vær 
sikker på, at vi altid har 
din projektsucces for øje.
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Ekstra værdi 
til dit projekt

Når du lejer kraner hos Ajos til 
større byggeprojekter, får du altid 
lidt ekstra med i handelen: 

 • smartBYG - Ajos’ webbaserede 
logistikprogram, der gør det nemt at 
styre logistikken på din byggeplads.  
I smartBYG kan du bl.a. styre 
bookingen af dine Ajos-kraner, hvis 
dine under leverandører også skal have 
adgang til dem. Så får du det optimale 
udbytte ud af de kraner, du lejer. 

 • Tegninger, der viser snit og plan-
tegning over dine kraner, så du har 
overblik over, hvordan de indgår 
i og påvirker aktiviteterne på din 
byggeplads.

Dækker hele 
landet – og lidt 
til… 

Du finder Ajos 
i både Vejle og 
Hvidovre, hvorfra 
vi servicerer hele 
Danmark. 

Vi leverer 
også kraner til 
projekter uden for 
landets grænser 
- og deltager i et 
stort europæisk 
krannetværk.



Vejle

Hvidovre
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Vælg rigtigt - 
ring på 7025 6363 
Det er dyrt at vælge den forkerte løsning. 
Tag os med på råd i din planlægning, så du 
er sikker på, at din samarbejdspartner bliver 
et aktiv for dit projekt - og en katalysator for 
øget effektivitet. Ikke en flaskehals, der koster 
på bundlinjen.

Ajos a/s 
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle 
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre

ajos.dk


