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CERTEX 
Danmark A/S
Europas førende løfteudstyrsspecialist

CERTEX Danmark A/S har gennem mere end 130 
års erfaring opbygget en omfattende KnowHow 
indenfor stålwire, løfteapplikationer og relaterede 
services. Vi er en sikker og pålidelig partner og 
leverandør og med over 90 lokationer og lagre i 
15 lande, dækker vores produkter og services alt 
indenfor løft i Europa. 

Medlem af Kranbranchen
 
CERTEX Danmark A/S er medlem af Kranbranchen, 
som er brancheforeningen for danske kran- 
fabrikanter og virksomheder der rådgiver omkring 
løfteudstyr.

Vores certificeringer

• ISO 9001:2015 (kvalitet)
• ISO 14001:2015 (miljø)
• ISO 45001:2018 (arbejdsmiljø)
• Søfartsstyrelsen 

(Eftersyn på hejsemidler og lossegrej 
Competent person category A)

• MSA R-1970 DNV godkendt stålwire iht. 
DNV 2.7-1

• Achilles certifikat
• Fuld medlem af LEEA (Lifting Equipment 

Engineers Association)

 

 
 

Sted og dato:  

       

For uds tedende enhed: 
Hellerup, 21, februar, 2019 DNV GL - Business Assurance 

Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup, 
Denmark 

 

    

 
Jesper Schultz 
A dm. Direktør 

   
Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. 
AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. 
http://www.dnvgl.com/assurance 

 
  

C ertifikat nummer: 
16351-2006-AQ-DEN-DANAK 

Førs te certificering: 
20, februar, 2006 

Gyldighedsperiode: 
28, februar, 2019 - 28, februar, 2022 

 
Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos 

Certex Danmark A/S 
Trekanten 6-8, 6500, Vojens, Denmark, P.nr.: 1002978030 
& 
Jernholmen 43-47, 2650, Hvidovre, Denmark, P.nr.: 1008776225 
 
 
opfylder kravene i ledelsessystemstandarderne: 
ISO 14001:2015/ ISO 9001:2015/ ISO 45001:2018 
& bekendtgørelse nr. 1510 af 14-12-2018 
 
 
Dette certifikat er gældende for følgende område: 
Lifting know how, salg, service, vedligehold, inspektion, test og afprøvning, beregning og 
dokumentation, rådgivning og undervisning, produktion og montering, samt udlejning. 
Indenfor følgende produktområder: 
 
Løfteudstyr, løftegrej og kundetilpassede løsninger. Stålwire og tilbehør, wirestropper og 
sling, kranwire. Kæder, kædesling og kædekomponenter, løftebeslag og øjebolte, svirvler, 
sjækler. Rundsling, båndstropper og heavy lift sling, special stropper, kantbeskyttelse. 
Løftekløer, donkrafte, transportmateriel, dynamometre, løftepuder og rørpropper. 
Håndkædetaljer, skraldetaljer, wiretaljer, elektriske kædetaljer, lufttaljer, elektriske 
wiretaljer, løbekatte, bjælkeklemmer, manuelle spil, elektriske spil. Kransystemer, 
traverskraner, svingkraner, vakuumløft, løfteåg, mandskabskurve, pallegafler, tænger, 
magneter. Surringer af bånd, kædesurringer, surringstilbehør, net, skridsikring, 
bugserstropper, støttebensplader. Tovværk og liner, trosser, ankerkæde og tilbehør. Rustfri 
stålwire, kæde, surringer og diverse tilbehør. Personligt faldsikringsudstyr, ankerpunkter, 
treben og spil, redning og evakuering, faldsikringssystemer. Starcon transport- og 
befæstigelsessystemer. CertMax+ online certifikatsystem. 
 
Hovedsageligt til Industrien, byggeriet, betonindustrien, havne, anlægsarbejder, transport, 
vind og anden vedvarende energi. 
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Oprethold sikkerheden 
på din arbejdsplads - 
lad os stå for eftersyn 

af dit udstyr!

“

Eftersyn & 
inspektion

Lovpligtigt 
serviceeftersyn
Vi giver sikkerheden et løft! 

For at opretholde sikkerheden på din arbejds-
plads, skal du som arbejdsgiver og ejer af 
løfteudstyr og faldsikring overholde gældende 
normer, standarder og love. 

Arbejdstilsynet forlanger et hovedeftersyn min. 
hver 12. måned på alle hejse-, løfte- og transport-
redskaber. Eftersynet skal foretages af en sag-
kyndig person. CERTEX Danmark A/S kan tilbyde 
dig et professionelt og sagkyndigt kontrolefter-
syn i hele Danmark.

Vi hjælper dig med at opfylde kravene via løbende 
overvågning af dit løftegrej og faldsikringsudstyr. 
Normalt udfører vi kontrol på stedet, men du kan 
også vælge at sende dit udstyr til et af vores 
servicecentre.

Din sikkerhed for: 

• Rettidig serviceeftersyn
• Eftersyn foretaget af sagkyndig person
• Dokumentation overfor myndighederne
• Sikkert løfteudstyr 

CERTEX Danmarks servicecentre: 

• Vojens
• Esbjerg
• Nørresundby
• Hvidovre
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Mobilt 
serviceteam
Det rigtige team, kompetencer og udstyr 

Hos CERTEX Danmark A/S råder vi i dag over 17 
mobile servicevogne, som alle er udrustet til at 
udføre lovpligtige kontrol- og vedligeholdelses-
eftersyn direkte på din arbejdsplads.

Vores servicevogne er alle indrettet med de 
nødvendige værktøjer og reservedele, således 
at reparationer og belastningsprøver kan 
udføres straks.

Vores montører certificeres og eksamineres 
hvert 3. år af Kranbranchen og opdateres også 
løbende på produktviden via leverandørers 
Product Training.

En serviceaftale med CERTEX Danmark A/S er din 
sikkerhed for rettidigt, korrekt og dokumenteret 
eftersyn år efter år.

Vi er løsningsorienterede

• Engagerede problemknusere
• Troværdige og pålidelige
• Veluddannede og dygtige
• Har omfattende teknisk KnowHow
• Fleksible og klar til indsats 365 dage 

om året

Uddannelse og kurser

• Certificeret KITO taljetekniker
• BOSIET certificeret
• GWO basal sikkerhedsuddannelse
• Certificeret LEEA instruktør
• Certificeret Skylotec PPE-tekniker
• Certificeret TRACTEL spil-tekniker
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Service på 
løfteudstyr
Kontrol og serviceeftersyn 

Alt løfteudstyr skal som minimum efterses en 
gang hvert år af sagkyndig person.

Med en serviceaftale med CERTEX Danmark A/S 
er du sikker på, at dit løfteudstyr bliver efterset 
til tiden. Vi henvender os selv, når tiden er inde, 
så dit løfteudstyr altid opfylder myndighedernes 
krav om eftersyn hver 12. måned. 

Vi mærker godkendt løftegrej med årsfarve, så 
du  hurtigt kan afgøre, om grejet er godkendt 
og i hvilket år.

Vi registrerer desuden dit grej i CertMax+, hvor 
du altid har adgang til dine kontrolrapporter. 
CertMax+ får du automatisk med, når du laver 
en serviceaftale med os.

Udstyr i top 
kvalitet!

CERTEX Danmark tilbyder service på:

• Hydraulisk løfteværktøj
• Mekanisk løfteværktøj
• Mandskabskurve
• Løfteåg
• Løftekløer
• Magnetløft
• Taljer & spil
• Sikkerhedsudstyr
• Donkrafte
• Surringer
• Kraner
• Stiger
• Vakuumløft
• Anhugningsgrej
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Service på 
kraner
Lovpligtig kranservice 

Som arbejdsgiver og ejer af kranløsninger skal 
du sikre at din virksomhed overholder gældende 
normer, standarder og love. CERTEX Danmark A/S 
udfører kranservice ifølge At-anvisning 2.3.0.2. 

Vi udfører kranservice på: 

• Svingkraner
• Traverskraner
• Portalkraner
• Monobaner
• Letskinne kraner
• Kædetaljer/wiretaljer

Nye kraner til dine behov! 
 
CERTEX Danmark A/S leverer også nye kraner der 
matcher dine behov. Når du køber din kran hos 
os, laver vi et stort forarbejde for at klarlægge 
dine helt præcise ønsker og behov, i samarbejde 
med dig og med afsæt i vores solide erfaring. 
 
En konsulent kommer til dig, så i sammen kan 
foretage de indledende manøvrer på kranens 
kommende placering. 

Uendeligt mange faktorer spiller ind ved dimen-
sionering og valg af kran, og præcis derfor har vi 
stort fokus på den indledende fase.

Når du køber din kran hos os, er det ikke kun et 
køb, men et samarbejde!

Service på 
alle kraner
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Service på 
faldsikringsudstyr
Faldsikring – for sikkert arbejde i højden

Når der arbejdes i højden, har sikring af menne-
sker højeste prioritet hos CERTEX Danmark A/S. 

Vi leverer alt fra en enkelt faldsele til komplette  
faldsikringssystemer, bl.a.: 

• Horisontale stålwiresystemer
• Horisontale skinnesystemer
• Vertikale stålwiresystemer (højdeadgangs- 

system med faldsikringsindretning)

Eftersyn på alt faldsikringsudstyr
 
Dit faldsikringsudstyr skal kontrolleres regel-
mæssigt og vi foretager eftersyn af personligt 
faldsikringsudstyr og -systemer iht. producen-
tens anbefalinger.

• Permanente systemer
• Faldsikringssystemer
• Faldseler
• Faldblokke
• Faldliner
• Karabinhager 
• Ankerpunkter 

Korrekt vedligehold af 
dit faldsikringsudstyr 

er afgørende for sikkert 
arbejde i højden!

“
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Wire installation
& rigning
                 Service over hele verden!

Vores mangeårige erfaring og ekspertise indenfor 
installation og rigning er efterspurgt, og vi leverer 
serviceydelserne over hele verden.

Vores serviceteam består erfarne medarbejdere, 
der er fleksible og klar til indsats 365 dage om året. 
Det gælder uanset om serviceydelsen skal ud-
føres on- eller offshore.

• Supervision
• Wire installation
• Socketering
• Rigning
• Spoleopgaver

Over hele 
verden!

                   Spoling af stålwire

Hos CERTEX Danmark A/S har vi også mange års 
erfaring med spoling af reb og stålwire, hvor vi 
kan tilbyde følgende services:

• Wirespoling på kraner
• Wirespoling af offshore spil
• Spoling af reb
• Spoling med mulighed for back-tension 

op til 100 ton
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CertMax+ 
service database
Effektiv online styring af dit løftegrej 

CertMax+ er et sikkert og revolutionerende soft-
waresystem, som anvendes af CERTEX Danmark 
til at styre certificeringer af løftegrej.

Når du indgår en serviceaftale omkring det årlige 
lovpligtige eftersyn af kraner og/eller løftegrej 
med CERTEX Danmark A/S tilbydes du adgang til 
dine rapporter via et login til vores online service 
database, CertMax+.

• Online service database
• Fuldt overblik over alt dit løfteudstyr
• RFID-mærket løfteudstyr
• Online adgang til inspektionsrapporter, 

testcertifikater m.m.
• Gratis når du har en serviceaftale med os

Sådan virker CertMax+

Certifikater
online

• Dit løftegrej forsynes med en RFID-chip (radio- 
frekvensindikator) eller unikt serienummer

• RFID-chippen identificerer det enkelte produkt
• Når RFID-chippen scannes med en RFID-læser, 

identificeres løftegrejet i databasen og giver 
dig alle relevante oplysninger på din smart-
phone, pc eller tablet.

• Alle informationer lagres i vores centrale 
database

 



10  CERTEX Danmark  A/S

Belastningstests
on- & offshore
   Testbænk 1.200 ton

I vores horisontale testbænk kan vi udføre træk-
tests op til 1.200 ton samt brudtests op til 900 ton. 
Vi tester emner som stålwire, kæder, løfteåg m.m.

Vores specialdesignede testbænk giver mulighed 
for at udføre vinkeltests på emner op til 500 ton 
og op til 7 meter brede. Alle tests udføres under 
kontrollerede forhold og med fokus på sikkerhed.

Testbænken er udstyret med præcise sensorer, 
der afslører enhver forlængelse af emnet. Testen 
optages på video som afleveres til kunden som 
dokumentation.

       Water Weights 

Water Weights er specialdesignede beholdere, 
som gør det muligt at teste emner med meget stor 
lastvægt som f.eks. kraner, broer og flydæk.

Vores Water Weights vejer typisk mindre end 2% 
af den samlede belastningsvægt, de resterende 
98% udgøres af vand.

Teknologien er simpel, sikker og justerbar og
kan anvendes mange steder - indendørs, udendørs, 
onshore, offshore, på din egen lokation eller på 
den anden side af kloden.

Præcise
load tests
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Vores brancher, 
produkter & services
Hos CERTEX Danmark er vi en sikker og pålidelig totalleverandør og partner indenfor løfteudstyr. 
Nedenfor ses et overblik over de brancher vi servicerer, vores produktsortiment samt de service- 
ydelser vi tilbyder.
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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.


