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RUSTFRIT
Rustfri pumpe kæde

Rustfri kædesling

CERTEX Danmark A/S producerer komplette kædesling efter jeres 
ønsker. Såvel produktion som mærkning af alle kædeslings sker i 
henhold til gældende regler fra Arbejdstilsynet.

kommer til at passe til jeres behov.

AWI
Oval ring

HSWI
Lastekrog med øje

WOX Kæde
Rustfri

NYT FRA CERTEX
2. Godkendt løftekæde

3. Løftehoved er ovalt

4. Ingen deformering eller rust

5. Mærkning er foretaget

7. Kontroleftersyn er foretaget

Lasteevne fra 200 kg til maks. 12.000 kg.

egnet til arbejde med dykpumper og ånderør i rense- og spildevandsområder. Hvert 

Kæden tillader brugeren at sænke eller låse pumpe kæden i trin.

Der er desuden mulighed for kundetilpassede variationer:
>  
>  
>  Fås med ekstra stabiliseringskæde.
>  
>  Særlige konstruktioner
>  Rustfri stål hejsekæder til pumpestationer på forespørgsel.

Brug pewag Check 7 til at sikre at…
 

2. der kun bruges godkendte kæder til løft af last –  
 kædedeling (t) = 3 x nominel diameter (dn).  
 Kæder med lange led eller ankerkæder må ikke anvendes

3. hovedleddet er ovalt (runde ringe er ikke tilladt) og overholder standard- 
 størrelsen

4. kædeslinget hverken viser tegn på deformering eller forlængelse eller tegn  
 på korrosion (f.eks. rust)

 
 stemmelse med standarderne

 

7. der er blevet udført årlige kontroleftersyn 
 

Forkert brug kan ofte føre til skader eller endda ødelæggelse af pumpen eller dele 

I værste tilfælde er der risiko for alvorlige personskader.  
Som regel fører disse hændelser til forsikringsproblemer.
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Rustfri stålwire og tilbehør        

Rustfri håndspil KWE 150 - 1350

>  Robust design
>  Selvudløsende lastbremse
>  Åben konstruktion
>  Stor wirekapacitet
>  Korrosionsbeskyttet
>  Kapacitet KWE 250: 1. lag 250 kg
         KWE 650: 1. lag 650 kg

Rustfri surringsspil

CERTEX Danmark A/S tilbyder et omfattende sortiment af 

korrosion er høj.

KWE 250 KWE 650
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VI LØFTER ALT - OVERALT

>  Gearkasse i aluminium
>  Vejr- og korrosionsbestandig
>  Øget sikkerhed
 Øvre ende-stop
>  En eller to løftehastigheder
>  Cylinder kontrol
 (EDC) med en spændingsmåler 
 til justering af hastigheden

KITO elektrisk kædetalje
Model ED
Op til 480 kg

EDC

KITO elektrisk kædetalje 
Model EQ 
Op til 1 t

KITO skraldetalje
Model LX 
250 kg og 500 kg
>  Aluminiumskabinet    

 

>  Sikkerhedsanordning 
 mod utilsigtet friløb under last
>  Ubesværet betjening

 
 2 mm løft pr. klik
>  Kort håndtag  
 kun 150 mm (LX003)

KITO håndkædetalje  
Model CF 
Op til 3 t
>  Aluminiumstrykstøbt kabinet 
 holdbar og letvægt
>  Dobbelt hus 
 til beskyttelse mod støv og vand
>  Nem håndtering  
>  Enkel konstruktion
 nem at vedligeholde

>  Nem og sikker montering 
>  Lav frihøjde eftersom støttebolt er indbygget 
>  Robust og sikkert greb på bjælken både vertikalt og horisontalt 

 
>  Mærket med et unikt serienummer og prøvebelastning før levering 

 
 

>  QR kode til on site adgang til brugervejledninger

POWERTEX bjælkeklemme
Model PBC-S1 
Op til 10 t

> Frekvensomformer som standard 
 præcis og jævn lastkontrol variabel   
 hastighed 
> Kompakt krogdesign:  
 lettere anhugning 
> Højere produktivitet: 
 130% hastighed når under 30% af WLL 
> Elektromagnetisk træk-rotor motor 
 bremse: 
 lang levetid og vedligeholdelsesfri 
> Elektronisk overophedningssikring: 
 beskytter motoren mod over- 
 ophedningsskader 
> Elektronisk overlastsikring:  
 via frekvensomformer 
> Forniklet lastkæde: 

 bestandig (DAT Norm EN 818-7) 
> Høj ydeevne  
 EM 3m/ISO M6 selv ved 500 kg

>  Let at tilpasse til bjælken ved hjælp af den højre- og venstreskårede   
    ophængningsbolt 
>  Lav frihøjde 

 
 

>  Mærket med et unikt serienummer og prøvebelastning før levering 
 

 
>  QR kode til on site adgang til brugervejledninger

POWERTEX løbekat
Model PPT-S1
Op til 10 t

NYT FRA CERTEX
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Vores standard program i svingkraner er designet til belastningsgrupper 
fra 30 kg og op til 800 kg. Kranerne er konstrueret med en svingarm i en 

 
 

Kontakt os for specialløsninger.

KRANER

Vægsvingkran type VK-C

CERTEX Danmark A/S tilbyder kranløsninger til et hvert formål og be-
hov. Kranløsninger fra letløbende kranskinnesystemer til traverskraner  
med stor løftekapacitet. 

Traverskraner
Individuelle løsninger med standard komponenter.  

brug for.  

I tæt samarbejde med jer og vores produktspecialister udarbejdes  
der forslag og løsninger der netop er tilpasset jeres behov og krav. 

Kontakt os for et uforpligtende løsningsforslag 
Vi laver gerne et løsningsforslag baseret på jeres konkrete behov. 

har - for efterfølgende at modtage et løsningsforslag.

Kransystemer

Søjlesvingkran type SK-C
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OFT rørpropper i mange former og diametre (100 til 1600 mm). 
Med eller uden gennemløb. 
Forbedret positionering af det forstærkede materiale betyder et meget 
lettere produkt. 
Håndtag er blevet placeret på hver side for et godt greb i rørproppen. 
Det nye design kan modstå endnu højere modtryk.

OLS rørpropper (70 til 150 mm) er opbygget af højkvalitets aramid 
(kevlar) forstærket lag af neopren gummi.  

 

og hurtigt fjernes på grund af den relativt lille diameter og lette vægt.

Rørproptype OFT Rørproptype OLS

Trelleborg rørprop tilbehør

NYT FRA CERTEX

2 m pvc slange for OLS 40/70 en 65/100 inkl. Shrader ventil 
Pris per m pvc slange 
3 m gummislange inkl. kobling 
Pris per m gummislange 
3 m kæde inkl. sjækkel 
5 m kæde inkl. sjækkel 

 
Styring med kontrolventil 
Bil ventil adapter 
Håndpumpe

PROPPER OG TILBEHØR
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for horisontalt anvendelse.

Funktionsbeskrivelse:
Skyline run kan fastgøres eller fjernes på ethvert område i systemet. 

mellemliggende ankre og kurvede dele.

Norm:
SKYLINE RUN: EN 795-B/C
SKYLINE ÜBERKOPFLÄUFER: EN 795-C

Materialer:
Alle systemets komponenter er fremstillet af rustfrit stål.
Rustfrit stålwire 8 mm i diameter.

Underlag befæstigelse:

teknologi (involverer skruer/bolte og dyvler).

Positionering:

Antal brugere: 2 i et felt og 4 i hele systemet.
Et computer program leveret af producenten anvendes til at kontrollere 

SKYLINE 
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FALDSIKRINGSUDSTYR
Jackpod Tri treben

Jackpod Tri er et multifunktionsstativ på tre ben. Den er ideel til løft af  

stativet giver komplet sikkerhed. 
 
>  
    uden at blive forankret i jorden. Dette mindsker risikoen for at falde.          
    Med et kædeanker kan materialebelastningen gå op til 500 kg. 
>  De 3 ben kan indstilles på otte forskellige måder. 
>  Standard stålhovedet har tre ekstra forankringspunkter for  
    byrder på op til 200 kg. 
> Talje og automatisk faldsikringsblok kan nemt tages af og  
    transporteres adskilt.

Standard:   EN 795-B 
Maks. antal personer:  2 

 
 

Jackpod Davit kran

Maks. antal personer: 1  
Standard:   EN 795 
Maks. angivet belastning: 500 kg  

Materiale:   Stål

SKYLOTEC automatiske faldsikringsblokke er lette og kompakte 
og giver den maksimale funktionssikkerhed og holdbarhed. 

>  
>  Huset er fremstillet af brudsikkert ABS-plast. 
    Det indre er lavet af saltvandsresistent aluminium. 
>  Karabinhagen er udstyret med fald indikator. 
>  

Standard:      EN 360
Dimensioner (hus):     275x180x80 mm

Faldblok HSG HK 6 & 10

HSG HR 15 har et ekstra håndtag med nav og sænkefunktion. 
Hejsefunktion er integreret i huset. Nav funktionen giver klikken-

-
funktionen anvendes. Spillet er kun godkendt som rednings-

eller til byrder. 

Standard:   EN 360: 2002
Faldindikator:   Ja
Maks. antal personer:  1
Maks. angivet belastning: 100 kg
Arbejdstemperatur:  -35°C op til 45°C

Karabinhage på reb:  FS 51 WIB IND ANSI
Størrelse:   15 m

Faldblok HSG HR 15 T

Jackpod Davit kran befæstigelse

Jackpod Davit LM

Vægmontering

Jackpod winch

Maks. angivet belastning: 250 kg 

Materiale:   Stål 

Flytbar fod

Gulvmontering
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Faldsele ARG 31 SKYFIZZ

ARG 31 SKYFIZZ er ideel til arbejde uden hjælpemidler. 

lever således op til internationale standarder. Det centrale anhugnings-

for individuel indstilling. 

og den er åndbar.
De krydsede selestropper er syet på bagsiden af polstring-
en og fordeler belastningen perfekt. 

Standard: EN 361
Størrelse: One size

Midlertidigt vandret sikkerhedssystem bruges til  
 

byggeriet. To mennesker kan arbejde sikkert over  
et område på 20 meter. 
Forankringspunkterne skal være indstillet til en  
belastning på 25 kN.

Standard: EN 795-B

Sikkerhedsbånd horisontal L-0329

Faldsele ARG 51 FORMOTION X-PAD

ARG 51 FORMOTION X-PAD er ideel til brug i industrien. Den opfylder 
talrige internationale standarder og kan derfor bruges overalt. Den er 

-
hugningspunkt ved brystet kan justeres perfekt til altid at være centreret 

komfort og reducerer falde-tilbage risiko. Ringene i siderne tillader de 4 

hvilket gør nedstigning i trange omgivelser nemmere.

Standard:

 

EN 358:1999 
 EN 361:2002
 CSA Z259.10-A/L/P:2006 
 GB 6095:2009

Størrelse: M/L og L/XXL

Ny komfortabel letvægts sikkerhedsvest specielt udviklet til brug sammen 
med Miller H-Design®  
givelser.
Vest leveres med Miller H-Design® DuraFlex 2 pkts. faldsele med automatiske 
spænder (2 båndløkker ved bryst model eller 2 D-model).
Design: Side lynlåse med dobbelt oplukning giver en perfekt pasform til 
enhver kropsform. Vesten er velegnet for enhver sele: 2 store slidser foran 
tillader højdejustering af ankerpunktet ved brystet og stropper ved brystet. 
1 slids på ryggen med velcrolukning til D ring i ryg.

Standard: EN 361. 
 

Farver: Orange eller gul

Sikkerhedsvest inkl. faldsele Miller H-Design
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at tage på. Med indbygget værktøjs-/udstyrsøje.  
Kan også anvendes til positionering.

Maks. antal personer: 1. 

 
Størrelse: One size.

Faldsele P0904

Sikkerhedsvest med indbygget faldsele.
Farve: Gul eller orange.
Maks. antal personer: 1.
Anhugningspunkt: Ryg.

 
 

Faldsele P0002Y

at tage på. Med indbygget værktøjs-/udstyrsøje.  
Kan også anvendes til positionering.

Maks. antal personer: 1. 

 
Størrelse: One size.

Faldsele P0908

Faldline P0626-1,8

Faldline P0625-2,0

Faldline med dobbelt sikkerhedsline med maks. belastning på 
100 kg. Linen er beregnet til maks. 1 person.  
 

 
Længde: 2 m. 

Båndstrop til forankring for maks. 1 person. 
Materiale: Polyamid.

 

Farve: Rød/Sort.

Båndstrop Taske til reb PS009M

Generelt: Klassisk tov taske til nem 
transport og stuvning af klatrereb.
Materiale: Polyamid.
Diameter: 300 mm.
Indhold: 30 l.

FALDSIKRINGSUDSTYR
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EFTERSYN AF LØFTEUDSTYR
Mobilt serviceteam

Arbejdstilsynet forlanger et hovedeftersyn minimum hver 12. må-
 

Eftersynet skal foretages af en sagkyndig person.
 
CERTEX Danmark A/S tilbyder professionelt og sagkyndigt kontro-
leftersyn i hele Danmark.  

• Taljer
• Kraner

• Stiger
• Løfteåg
• Donkrafte
• Løfteborde
• Løftekløer
• Magnetløft
• Vakuumløft
• Anhugningsgrej
• Mandskabskurve
• Sikkerhedsudstyr

• Mekanisk løfteværktøj
• Hydraulisk løfteværktøj

• Vakuum slangehejs

udføre lovpligtge kontrol- og vedligeholdelseseftersyn direkte på 
jeres arbejdsplads. 
 

jeres dokumentation over for arbejdstilsynet og andre tilsynsføren-
de myndigheder.
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CERTEX Danmark A/S
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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


