
PROFESSIONEL SERVICE AF DINE KRANER

SERVICE  
DØGNET RUNDT

Vores dygtige og 
engagerede montører 
yder en optimal og 
landsdækkende 
service døgnet rundt.

ALLE TYPER OG 
FABRIKATER

Vi servicerer alle typer 
og fabrikater af kraner, 
taljer og løftegrej. 
Stort kendskab til 
markedsorienterede 
produkter og levering 
af disse.

MONTØRER MED 
STOR ERFARING

Vores montører har stor 
erfaring i eftersyn og test 
af løftegrej - din sikkerhed 
for korrekt kontrol af evt. 
begyndende skader og 
slid.

RAPPORT SOM 
DOKUMENTATION

Vi dokumenterer alle 
eftersyn i en rapport 
som kan bruges over for 
arbejdstilsynet og andre 
offentlige myndigheder
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TOTALLEVERANDØR AF  
KRANER OG LØFTEGREJ

SERVICE OG VEDLIGEHOLD AF KRANER OG LØFTEGREJ

KAN DU SIGE JA  
TIL FØLGENDE SPØRGSMÅL:
• Er sikkerhed for dine medarbejdere vigtig ?
• Er kvalitet vigtig for dig ?
• Vælger du pålidelige og seriøse samarbejdspartnere ?
• Er value for Money vigtig for dig ?
• Vil du have konkurrencedygtige priser ? 

Det er årsagen til Dansk industries største virksomheder har gjort det samme



EFTERSYN MIN. HVER 12. MÅNED 

Alle hejseredskaber og alt løftegrej skal have  
et lovpligtigt eftersyn minimum hver 12. måned.

JOURNALFØRING AF EFTERSYN

Ethvert redskab, der er anmeldepligtigt, skal  
være forsynet med en journal, der skal  
opbevares på eller i nærheden af redskabet.

ÅRLIGT LOVPLIGTIGT 
SERVICEEFTERSYN

BASIS

Fokus på sikkerhed
• Funktionstest
• Kontrol af sikkerhed og sliddele
• Kontrol af kranopmærkning
• Prøvebelastning
 
UDVIDET

Fokus på sikkerhed og lavere driftsudgifter
• Funktionstest
• Kontrol af sikkerhed og sliddele
• Kontrol af kranopmærkning
• Kontrol af elektriske komponenter
• Justering af overlastsikring/ skridkobling
• Smøring af kæde/wire og sliddele
• Prøvebelastning
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DANMARKS BEDSTE KRANSERVICE

VI TAGER ANSVAR FOR AT DU
OPFYLDER GÆLDENDE LOVKRAV

VEDR. LØFTEGREJ OG HEJSEREDSKABER
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