Hejs

MENNESKER OG MATERIEL

Vi har bl.a. leveret hejs til:
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•• A/S Storebælt
•• Metroselskabet
•• Bygningsstyrelsen
•• Amagerforbrænding
•• Cheminova A/S
•• Tømrerfirmaer
•• Rådgivende ingeniører
•• Stillads- og facadefirmaer
•• De fleste store danske entreprenører

Kom
sikkert
til tops
Har du brug for en
driftssikker hejs, der
kan løfte materialer
og/eller personer
sikkert op og ned?
Ajos er Danmarks
førende leverandør
af hejs til materialer
og mandskab - både
midlertidige og
permanente.
Du finder vores hejs
på byggepladser over
hele landet, på broer,
i havneområder,
siloer, skorstene og andre steder, der
kræver sikker og stabil
transport i højden.
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Hejs til alle
typer opgaver
Ajos’ hejsflåde består af et bredt udvalg af
moderne materialehejs og personhejs. Alle
vores personhejs er af mærket Alimak verdens førende brand inden for bygge- og
industrihejs.
Når du vælger en hejs fra Ajos, får du
en driftssikker hejs af høj kvalitet, der
er tilpasset din specifikke opgave. Vi har
hejs, der løfter helt op til 3.000 kg. Uanset
om din hejs skal transportere materialer,
personer eller begge dele mellem to eller
20 etager, har vi en løsning, der matcher
dit behov. Vi leverer også kranførerhejs til
din Ajos-kran, hvis du har brug for det.
Ajos’ hejs løser mange typer af opgaver.
Det er vores hejs, der transporterer
mandskabet til tops i pylonerne på Store
bæltsbroen, løfter cement døgnet rundt,
når glidestøbningen af vindmøller og
skorstene skal færdiggøres uden stop - og
bringer passagerer op til jordoverfladen,
hvis Metroen går i stå. Og det er blot et
lille udpluk af de mange hejsopgaver, vi
løser.
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Din optimale hejsløsning
Når du vælger en Ajos-hejs, får du
altid kvalificeret rådgivning med
i prisen. Og her går vi et skridt
længere end de fleste. I vores optik
er en optimal hejsløsning nemlig
mere end en løsning, der klarer
din opgave. Det er en driftssikker
løsning, der er leveret til tiden, spiller
sammen med de øvrige aktiviteter på
pladsen, får logistikken til at glide og bidrager positivt til din bundlinje.
Ajos har nogle af branchens mest
kompetente hejsspecialister, der
både kan montere din hejs, sætte
den i drift, yde teknisk support og rådgive dig om, hvordan din
hejsløsning understøtter dit projekt
bedst muligt. Flere af vores folk har
mere end 25 års erfaring!

Altid en hejs,
der passer til dit projekt
Spørgsmålet er. Hvordan ser din optimale
hejs ud? Det afhænger af flere faktorer.
Skal den løfte materialer, mennesker
eller begge dele? Hvordan ser pladsen
ud? Hvor stor en byrde skal den bære?
Hvor rummelig skal den være? Hvor højt
skal den op? Har du brug for at læsse
materialer fra flere sider? Er antallet
af hejs dimensioneret efter dit behov
for person- og materialetrafik, så du
undgår kostbare flaskehalse og dårlig
effektivitet? Osv.
Uanset, hvilke krav, din hejs skal leve
op til - og uanset, hvor simpel eller
kompleks din opgave er, bygger vi en
løsning, der passer til dig.
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Forvent altid en ’blød landing’

Maksimal driftssikkerhed

Ajos er en af de eneste hejs-udlejere på
markedet, der tilbyder ALC-styring i hejs.
Det er en fordel for dig, da ALC-styring
sikrer en ’elevatorblød’ landing, når
hejsen stopper ved en etage. På den måde
undgår du kraftige ryk, der øger risikoen
for skader på dine materialer under
transporten.
Din hejs kan også programmeres til at
tænke logisk. Tager du fx hejsen fra 10. sal
til grundplan, stopper den automatisk ved
andre etager, hvis der er sendt bud efter
den. Andre hejs på markedet reagerer
kun på én kommando ad gangen.

Som bygherre eller entreprenør
ved du, at driftsstop er dyre.
En hejs, der står stille under et
travlt byggeri, lammer hurtigt
logistikken og fremdriften af
dit projekt - i værste fald med
økonomisk tab til følge.
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Ingen kan gardere sig 100 % mod
driftsstop, men du minimerer
risikoen for driftstab markant, når
du vælger din hejs hos Ajos. Alle
vores hejs er kvalitetshejs med høj
ydeevne.

Hurtig support når du har brug for det

Hjælp til selvhjælp en god forretning for dig

Opstår der fejl på din hejs, er du altid
sikret hurtig teknisk support, så du
undgår, at den bliver en flaskehals for de
øvrige aktiviteter på pladsen. Ofte kan
vi diagnosticere og løse en fejl med det
samme via telefonen. Kræver det en mand
på stedet, sporer vi straks den specialist,
der er tættest på dig - og sørger for, at
han er hurtigt fremme.

Mange fejlmeldinger skyldes
simple menneskelige fejl - fx at
døren til hejsen ikke er lukket
korrekt. Derfor tilbyder Ajos
også oplæring af dine folk i
diagnosticering af fejl, så du både
minimerer udgifterne til support
og konsekvenserne af driftsstop.

Ajos er forhandler af Alimark og har altid
reservedele på lager, så du hurtigt kan få
løst problemet og komme videre i arbejdet.

Vi oversætter også gerne hejsmanualen til andre sprog, hvis du
har udenlandske folk på pladsen,
der skal betjene den.
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”god rådgivning og sparring”
”Ajos yder en god rådgivning og sparring. De tager højde for forholdene
ude på pladsen, så vi får en hejsløsning, der passer til virkeligheden.
Ud over at montere hejsen og sætte den i drift, bidrager de også med
byggestrøm og sørger for at koordinere med stilladsfirmaet.”
FINN B. SØRENSEN, PROJEKTLEDER, MT HØJGAARD A/S
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Sikkerhed
fremfor alt
I Ajos er vi naturligvis ISO-9001
certificeret og overholder alle
gældende lovkrav, når vi opsætter
din hejs. Men vi går længere end
det. Ansvarlighed, forebyggende
adfærd og ekstra kontrol er rutine
hos os - og vi går ofte forrest for at
højne sikkerhedsniveauet i branchen,
så både dine og vores folk altid
kan udføre deres arbejde trygt og
sikkert. Derfor vil du aldrig opleve,
at din Ajos-hejs bliver fæstnet til et
stillads, at vi slækker på kontrollen,
oplæringen af dine folk - eller på
anden måde går på kompromis med
sikkerheden.
Tegn en serviceaftale med Ajos
Har du en permanent hejs, du ønsker
løbende service på, kan du med
fordel vælge en serviceaftale hos Ajos
- også selv om der ikke står Ajos på
siden af din hejs. Ajos’ specialister
kan servicere alle hejs. Ring og hør
mere på 7025 6363.
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Har du brug
for lidt ekstra?
Der er ikke to byggepladser,
der er ens. Det samme gælder
hejsløsninger. I Ajos har vi stor
erfaring med at skræddersy
specialløsninger, der skal kunne
lidt mere. Tag os med på råd, så
du er sikker på, at din hejs øger
effektiviteten og bidrager positivt til
den samlede projektøkonomi.
Begræns brugen med
adgangskort
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Fx kan du vælge at begrænse
adgangen til din hejs ved at
udstyre udvalgte brugere med et
adgangskort. Derved undgår du, at
underleverandører og andre, der
ikke er instrueret i brug af hejsen,
benytter den i tide og utide. Med
adgangkort hindrer du uautoriseret
brug og minimerer dermed risikoen
for dyre fejlmeldinger. Det giver
dig også mulighed for at opkræve
betaling fra underleverandører,
der ønsker at benytte hejsen - og
dermed reducere dine omkostninger.

”fleksibel og driftssikker hejsløsning”
”Vi har mange byggepladser i byen, hvor der ikke er så meget plads.
For at kunne indrette dem optimalt, har vi derfor behov for fleksible
løsninger. Det er grunden til, at vi vælger Ajos som leverandør af vores
hejs. De kan levere en fleksibel og driftssikker hejsløsning, der kører,
som den skal - og som giver os mulighed for at læsse ind fra 3 sider i
stedet for kun 2, som er standard i de fleste hejs.”
SUNE NØRGAARD, BYGGELEDER, ARPE & KJELDSHOLM A/S
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”sikrede, at vi fik den bedste løsning”
”Vi har et fint samarbejde med Ajos, der bl.a. har leveret tre hejs
til et byggeprojekt på Odense Havn. På projektet stod vi med den
udfordring, at der ikke var meget plads på byggepladsen - og samtidig
skulle der naturligvis være fri passage for håndværkerne. Ajos tog
højde for forholdene - og sikrede, at vi fik den bedste løsning.”
KASPER HAMMERSHØJ, BYGGELEDER, KPC HERNING A/S

12 ‹ Mennesker og materiel

Lej en
elevatorfører
Har du brug for
en mand til at
servicere din hejs
og transportere
materialer, så dine
folk kan koncentrere
sig om at udføre det
arbejde, de er hyret
til, stiller vi gerne
en elevatorfører til
rådighed. Særligt på
større byggerier er
der ofte gevinster
at hente i form af
mindre spildtid, øget
effektivitet og bedre
projektøkonomi.
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Ekstra værdi
til dit projekt
I Ajos har vi skarpt fokus på at
digitalisere vores arbejdsgange,
når det giver kunderne værdi. Et
eksempel er vores elektroniske
kalkulationprogram, der hurtigt
beregner, hvor mange og hvilke hejs,
du har brug for til at sikre maksimal
effektivitet på pladsen. Det giver dig
et solidt beslutningsgrundlag, når du
skal vælge hejs til din opgave.
Styr logistikken med smartBYG
Er der pres på din hejs i løbet af dagen,
kan du med fordel tilvælge smartBYG
- Ajos’ webbaserede logistikprogram,
der gør det nemt at styre logistikken
på din byggeplads. I smartBYG kan
du bl.a. styre booking af dine Ajoshejs, så du altid er sikker på at få dine
leverancer hurtigt frem til rette etage
- uden at det berører andre aktiviteter
på pladsen.
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Dækker hele
landet - og lidt
til…
Du finder Ajos
i både Vejle
og Hvidovre,
hvorfra vores
hejsspecialister
servicerer hele
Danmark.
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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

