
Danmarks stærkeste
kranprogram



Det er fordelene
der tæller
1. Størrelse - Vægt 

Mindre skinner og fundamenter (ved nybygning) 
Større løftekapacitet på eksisterende baner (ved ombygning)
Fordi: CERTEX-GH kraner er lettere og stærkere

2. Størrelse - Højde
Lavere bygninger og mindre opvarmning (ved nybygning)
Fordi: CERTEX-GH kraner er mere kompakte

3. Størrelse - Bredde 

Bedre udnyttelse af arbejdsområdet eller smallere bygninger
Fordi: CERTEX-GH kraner har optimerede udkørselsmål

4. Hastighed og præcision 

Op til 25% større produktivitet 
Fordi: CERTEX-GH kraner har frekvensomformer indbygget som standard på alle bevægelser

5. Sikkerhed 

Større sikkerhed og lavere driftsomkostninger
Fordi: CERTEX-GH kraner har den nyeste teknologi som standard

6. Bundlinje - Driftssikkerhed
Større sikkerhed og optimal vedligehold 
Fordi: CERTEX-GH kraner har intelligent datasystem som standard

7. Fleksibilitet
Hurtig adgang til reservedele
Lavere driftsomkostninger
Fordi: CERTEX-GH kraner bruger standardkomponenter

Den rigtige 
kranløsning

for dig!





Det er forskellene
der tæller
10 tips til dig der skal købe ny kran:
 

1.  Vil du gerne løfte din bundlinje - CERTEX-GH fortæller dig hvordan
 

2.  De samlede levetidsomkostninger er vigtige - ikke kun købsprisen på kranen
 

3.  Fortæl os hvad din kran skal kunne - hvorfor betale for noget du ikke bruger
 

4.  Sikkerheden er vigtig - både for dig og for CERTEX-GH
 

5.  Vedligeholdelsesomkostningerne er vigtige - CERTEX-GH anvender standardkomponenter
 

6.  Vil du gerne udnytte din bygning optimalt - det kan CERTEX-GH hjælpe dig med
 

7.  CERTEX-GH kraner har implementeret avanceret teknologi
 

8.  Vil du gerne være tryg ved din kranleverandør - CERTEX-GH har 180 års erfaring og er 
      finansielt stærke
 

9.  CERTEX-GH kraner inddrager innovative løsninger, bl.a. til at forbedre sikkerheden
 

10.  Ethvert godt køb starter med god rådgivning - CERTEX-GH kommer gerne på besøg for at 
        afdække dit behov

CERTEX-GH
fra idé til
produkt!



CERTEX + GH =
mere end 185 års

erfaring

GH har egen-
produktion af de

fleste komponenter

Flere end 115.000
solgte kraner

GH kraner leveres
i mere end 60 lande

Både standard og
skræddersyede

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

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

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

Olievej 4 
DK-6700 Esbjerg
Tlf.:  +45 75 13 08 44

“Baseret på mange års erfaring &
KnowHow indenfor løft, load tests

& ingeniørarbejde, er CERTEX Danmark 
din pålidelige partner & leverandør

af stålwire, løfteapplikationer & 
relaterede services.


