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Om os 
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 med 
21 søsterselskaber og lokationer samt lagre i 17 
lande. Vores produkter og services dækker alt 
indenfor løft i Europa. 

CERTEX Danmark A/S servicerer virksomheder 
indenfor industrien, offshoresektoren, byggeri, 
vindmølleindustrien, kranbranchen, transport- 
industrien, havne og den maritime industri.
 

Vi tilbyder lokal service
 
I Danmark har vi fire lokationer med kontorer, 
lagre, værksteder og testcentre, samt eksterne 
salgskonsulenter og et stort mobilt serviceteam 

der dækker hele landet. Vores hovedkontor
finder du i Vojens kun få min. fra motorvejen. 
Vores afdeling ved Esbjerg Havn ligger tæt på 
vores kunder i marine- og offshoreindustrien.
 
Vojens
Trekanten 6-8, 6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37

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

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

Nørresundby
Virkelyst 17B, 9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88

130+ års
erfaring



Las Palmas

Lokationer 
i Europa
CERTEX Danmark A/S er ejet af Axel Johnson International, hvor 
vi er en del af Lifting Solutions gruppen. Gruppen består af 22 
markedsledende virksomheder med speciale i løfteudstyr, stål-
wire og relaterede services fordelt på 17 lande.



CERTEX Danmark A/S  5

CERTEX Danmark A/S 
er certificeret i henhold 

til kvalitet, miljø og 
arbejdsmiljø

“

Vores 
certificeringer
Hos CERTEX Danmark A/S går vi ikke på kompromis 
når det gælder kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og 
sikkerhed. Det er vigtigt for os at sikre kvaliteten 
af de varer og serviceydelser vi leverer, så vores 
kunder altid oplever os som en pålidelig partner, 
der udvikler sig og udøver god praksis.

CERTEX Danmark A/S er i rivende udvikling og 
har i dag mere end 120 medarbejdere ansat. Vi 
ønsker en høj trivsel blandt vores medarbejdere 
- de skal have mulighed for at udvikle sig i et 
arbejdsmiljø hvor sikkerheden er i top. 

Det er vigtigt for os at tænke langsigtet og tage 
ansvar i at beskytte miljøet, forebygge forurening 
og forbedre miljøindsatsen. Vi arbejder med for-
retningsetik og bæredygtighed fra fire perspek- 
tiver: socialt, miljømæssigt, økonomisk og lokalt.

Læs mere på certex.dk

Certificeringer

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

(Eftersyn på hejsemidler og lossegrej 
Competent person category A)

• Typegodkendelse DNVGL-ST-E271 – 2.7-
1 (Løfteslings til offshore containere)

• Achilles certifikat
• Fuld medlem af LEEA (Lifting Equipment 

Engineers Association)
• Medlem og certificeret af Kranbranchen

Awarded to

CERTEX Danmark A/S

Company Registration number: 36486880

Achilles Id: 25463

Achilles Information AS hereby confirms that

CERTEX Danmark A/S

is Qualified in the Achilles Joint Qualification System for suppliers to
the Oil Industry in Norway and Denmark. The Qualification concerns

the product and service codes listed in the appendix.

Certificate of Qualification

Joint Qualification System

for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark

Anja ThorsdalenAtle Gjertsen

Achilles Information AS

Operation ManagerSector Manager, Oil & Gas

Achilles Information AS

The participating Oil Companies and Main Contractors may use Achilles JQS as the basis for preparation of bidder lists directly or together with additional qualification 
criteria established by the individual Company. Other qualification stages may be added by the individual Company if more information is found necessary to complete 
preparation of bidder lists.

30.10.2019

Issued date

07.12.2020

Expiry date

 

Certification Office: Bureau Veritas Certification Denmark A/S  
Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia, Denmark 
 
 

  

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of 
the Management System requirements may be obtained by consulting the 
organization. To check this certificate validity, please call (+45) 77 311 000.     1/5 
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P-no. 1002978030, Trekanten 6-8, 6500 Vojens, Denmark 
 

Additional site details are listed in the appendix to this certificate. 
 

Bureau Veritas Certification Denmark A/S certifies that the  
Management System of the above organization has been audited and found  

to be in accordance with the requirements of the management system  
standards detailed below. 

Standard 
 

ISO 45001:2018 
and Statutory order No. 1510 of 14. December 2018,                                 

Ministry of Employment 
 

Scope of certification 
 

Lifting know how, sales, services, maintenance, inspection, load test and approval, calculation and 
documentation, advice and training, production and assembling, and rental. Within the following 

product areas: Lifting equipment, lifting gear and customized solutions. Steel wire rope and 
accessories, wire rope slings, crane ropes. Chains, chain slings and chain components, lifting points 

and eyebolts, swivels, shackles. Round slings, webbing slings and heavy lift slings, special slings, 
corner protection. Lifting clamps, jacks, cargo skates, crane scales, lifting bags and pipe plugs. Chain 
hoists, lever hoists, pulling hoists, electric chain hoists, air hoists, electric wire hoists, trolleys, beam 

clamps, manual winches, electric winches. Crane systems, overhead cranes, jib cranes, vacuum lifters, 
lifting beams, man riding baskets, pallet forks, mechanical grabs, magnets. Lashings made of webbing, 
chain lashings, accessories for lashings, nets, anti-slip mats, tow slings, outrigger blocks. Fiber ropes 
and lines, mooring ropes, stud link chains and accessories. Stainless steel wire rope, chain, lashings 

and various accessories. Personal fall protection, anchor points, tripods and winches, rescue and 
evacuation, lifeline systems. Starcon transport and fastening systems. CertMax+ online certificate 
system. Mainly for the industry, building industry, concrete industry, ports, engineering, transport, 

wind turbine industry and the renewable industry in general. 
 

 

Original cycle start date: 19 December 2019 
Expiry date of previous cycle: NA 
Certification/Recertification Audit date: NA 
Certification/Recertification cycle start date: 19 December 2019 
 

Subject to the continued satisfactory operation of the organization’s  
Management System, this certificate expires on: 28 February 2022  
 

Certificate No.:  DK012014 Version: 1  Revision date: 19 December 2019   

Se alle certifikaterne på certex.dk
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De rigtige mennesker, 
kompetencer & udstyr
CERTEX Danmark A/S har en unik viden omkring 
løft baseret på mange års erfaring sammen med 
en bred vifte af kvalitetsprodukter, uddannelse, 
eftersyn, service og support. Vores medarbejdere 
bliver løbende uddannede for at imødekomme 
kundernes behov. Vi har også tekniske eksperter 
der skræddersyr løsninger, når dine løftebehov 
er unikke.

Vores ambition er at vores viden og erfaring skal 
sikre vores kunder en mere sikker løftearbejds-
plads med nul ulykker i forbindelse med løft. Vi 
kalder det vores “Lifting KnowHow”.

 Mennesker

• Løsningsorienterede - med kunden i fokus
• Engagerede, fleksible og pålidelige
• Godt uddannede og faglærte

Ekspertise

• Unik ekspertise og Lifting KnowHow
• Fokus på sikkerhed og kvalitet
• Mere end 130 års erfaring 

Produkter

• Salg og udlejning af kvalitetsprodukter
• Bred global sourcing fra ledende producenter
• Specialfremstillet udstyr 

Tjenester

• On-site installation og eftersyn
• In-house testfaciliteter og værksteder
• Træning og undervisning



Lifting KnowHow er vores stræben for at mindske antallet af uheld i 
forbindelse med udførelsen af en løfteopgave. Vi har i mange år leveret 
innovative løsninger på kundens løfteudfordringer, hvilket har givet os 
en omfattende ekspertise og erfaring.

Læs mere om vores Lifting KnowHow på certex.dk

Lifting KnowHow

Dine fordele

• Høj sikkerhed
• Høj effektivitet
• Tidsbesparende
• Omkostningsreduktion
• Fuld dokumentation
• 24/7/365 support
• Hurtig levering

Standard produkter

Udlejningsudstyr

Skræddersyede løsninger

24/7/365 service

Mobilt serviceteam

Rådgivning

Services

Udfordring Lifting KnowHow Løsning
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Vores brancher, 
produkter & services
Hos CERTEX Danmark A/S 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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Bygge, industri &
transport
Bygge- og industrivirksomheder

Uanset om du har en bygge-, fremstillings- eller 
en helt anden industrivirksomhed, så er CERTEX 
Danmark A/S klar til at hjælpe dig med at vælge 
det rigtige udstyr, både hvad angår funktionalitet 
og økonomisk levetid. Du kan nemt handle 
standard udstyr via vores webshop, og når du 
har brug for særlig rådgivning, besøger en konsu-
lent fra vores industri team gerne din virksomhed.
 

Udstyr og serviceydelser

• Stålwire og løfteudstyr
• Faldsikringsudstyr
• Komplette, skræddersyede løfteløsninger
• Kraner og kranservice
• Reparation og service på løfteudstyr
• Belastningstests
• Teknisk support og rådgivning
• Udlejningsudstyr 

Transportbranchen 

CERTEX Danmark A/S leverer løfteudstyr og ser-
viceydelser til transportbranchen. Vi tilbyder et 
stort udvalg af produkter og løsninger til sikring 
af last i bevægelse, så du ikke skal bekymre dig 
om sikkerheden eller dit gods under transporten. 

Udstyr og serviceydelser

• Stålwire og løfteudstyr
• Tekstil surring
• Surringskæder
• Kamsurringer
• Kædestrammere og bugserstropper
• Skridsikre måtter
• Containernet og tilbehør
• Reparation og service på løfteudstyr
• Teknisk support og rådgivning 

Udstyr til 
industrien
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Vind & 
vedvarende energi
CERTEX Danmarks vind division leverer produkter 
og serviceydelser til energi- og vindindustrien 
i hele verden, samtidig med at vi tilbyder lokal 
tilstedeværelse og ekspertise.

Via vores mange søsterselskaber, har vi adgang 
til pr0duktionsfaciliteter flere end 90 steder 
rundt om i Europa og vi er i stand til at tilpasse, 
designe og producere produkter præcis til din 
virksomheds særlige behov.

I vores produkt portefølje finder du alt fra løfte- 
udstyr og stålwire til kraner og faldsikringsud-
styr. Vi tilbyder også serviceydelser så som 
undervisning i sikker løft, eftersyn og vedlige-
holdelse af dit løfteudstyr.

Når du har brug for en skræddersyet løsning, 
har vi en stor ingeniørafdeling, som designer og 
tilpasser løfteudstyr ud fra dine behov. Læs mere 
om vores Solution Center på side 14.

Over hele
verden!

Udstyr og serviceydelser 

• Design og produktion af kundetilpassede 
løfteværktøjer

• Kæder, stålwirer og polyester slings
• HMPE løfte slings
• P(F)PE inspektioner
• LOLER og PUWER inspektioner
• Faldsikringsudstyr inklusiv inspektion
• Belastningstests
• Løfteåg, løfteudstyr og værktøjer
• Kraner og kranservice
• Taljer og løbekatte
• Inspektion af lifte og stiger
• Reparation og service på løfteudstyr
• MPI tests
• Uddannelse og teknisk support
• Udlejningsudstyr
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Offshore &
marinesektoren
Offshore (olie og gas)

Vi har en unik viden indenfor løfteopgaver og 
udstyr til olie- og gasindustrien, hvilket er et 
marked vi har serviceret i mere end 35 år. Vi har 
kompetencerne til at løse de mest komplicerede 
løfteudfordringer offshore over hele verden. 

Udstyr og serviceydelser 

• Spoling og installation af stålwirer
• Belastningstests
• Løfteudstyr og stålwire til hårde miljøer
• Alle typer rigning onshore og offshore
• Reparation og service på løfteudstyr
• NDT level 3 certificering
• DNVGL-ST-E271 – 2.7-1 typegodkendte 

løfteslings til offshore containere
• Udlejningsudstyr
• Teknisk support og rådgivning 

Marine og havne
 
Vores udvalg af løfteudstyr og ydelser dækker alle 
typer løfteopgaver, der måtte opstå i industri- og 
lystbådshavne samt indenfor marinesektoren.

Udstyr og serviceydelser 

• Fortøjning (tov og reb)
• Surring
• Bådstropper (inklusiv specialsyede)
• Net og garn
• Ankerkæder og ankerhåndtering
• Helikopteråg
• Kraner og kranservice
• Løfteudstyr, løfteslings og stålwirer
• Belastningstests
• Reparation og service på løfteudstyr
• Teknisk support og rådgivning
• Udlejningsudstyr 

Vi leverer udstyr og
services egnet til særligt 

krævende miljøer

“
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Stort udvalg af  
stålwire & løfteudstyr
Kvalitetssikrede produkter

Når du handler hos CERTEX Danmark A/S kan du 
altid være sikker på at vores produkter opfylder 
kravene om kvalitet og sikkerhed. Vi forhandler 
produkter fra verdens førende producenter og vi 
udvikler kontinuerligt sortimentet i samarbejde 
med kunder og leverandører. 

• Sikkerheden først
• Førende producenter
• Følger alle standarder

Når produktsortimentet ikke helt slår til, så kan 
vi selv udvikle og fremstille løfteredskaber og 
udstyr, som imødekommer dine specifikke behov. 
Du kan læse mere om vores kundetilpassede 
løsninger på side 14.

Vores produktsortiment

Vi har mere end 12.000 varer på lager, så vi kan 
servicere dig - også når leveringen haster. Skulle 
du på noget tidspunkt være i tvivl om hvilket udstyr 
der bedst egner sig til opgaven, så er vores konsu-
lenter altid klar med råd og vejledning.

• Stålwire og tilbehør
• Kæder og kædekomponenter
• Tekstil løft
• Faldsikring
• Taljer og spil
• Marine og tovværk
• Starcon (håndtering af betonelementer)
• Lastsikring
• Kraner og tilbehør
• Specialfremstillet løfteudstyr

Altid høj
kvalitet
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Udlejning 
af løfteudstyr
Leje af udstyr giver mulighed for midlertidig 
adgang til en lang række løfteværktøjer – 
det er både en bekvem og prisrigtig løsning til 
projektbaserede opgaver.

At det rette løfteudstyr er altafgørende, kender
vi alt til, og derfor sørger vi naturligvis altid for at 
udstyret er klar og tilpasset de forskellige faser 
af dit projekt.

CERTEX Danmark A/S udlejer løfteudstyr som er 
testet og gennemgået efter gældende regler, og 
med tilhørende certifikat.

Vi har et bredt standard sortiment af udstyr klar, 
men hvis du har et særligt behov, så hjælper vi 
dig også gerne med det.

Bredt 
sortiment

Vores løfteudstyr til udlejning

• Donkrafte
• Dynamometre
• Heavy-duty transporthunde
• Kranvægte
• Løftemagneter
• Løfteåg
• Løftekløer
• Rundsling
• Sjækler (op til WLL 500 t)
• Smøreapparater
• Spolemaskiner (op til WLL 80 t)
• Taljer, løbekatte og spil
• Tensionmaskiner
• Vandsække
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Kundetilpassede
løsninger
In-house Solution Center

Som kunde hos CERTEX Danmark A/S får du 
adgang til vores in-house Solution Center, når 
standardsortimentet ikke dækker dine behov og 
krav for en specifik løfteopgave eller løsning.

Vores tekniske team består af 10+ ingeniører og 
maskinteknikere, der designer og konstruerer 
løfteapplikationer og løfteudstyr fra få kilos 
kapacitet til store løfteåg eller kranløsninger, 
som kan håndtere flere hundrede tons.

Når dit løfteudstyr leveres, er det CE-mærket 
med fuld dokumentation og brugervejledning. 
Den endelige godkendelse gives efter prøvebe-
lastning er udført. Vi udfører selv prøvebelast-
ning op til 1.200 tons.

Vi tilbyder følgende services: 

• Design/udvikling af løfte- og håndteringsudstyr
• Projektledelse
• CE-mærkning iht. Maskindirektivet 2006/42/EF
• Strukturel analyse (analytisk og FEM)
• Design iht. standarder som EN/DNVGL/ASME
• Rigning beregninger
• Brugermanualer
• Risikovurdering
• 3D og 2D tegninger
• 3D print
• Fremstilling i egen produktionsenhed
• Belastningstest af løfteudstyr
• SAT og FAT (Site- & Factory Acceptance Test)

Vi er med dig hele vejen
- fra idé til det færdige

produkt står klar!

“
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POWERTEX 
- vores eget brand
God kvalitet til fornuftige priser

POWERTEX er vores egen produktlinje, hvor vi 
har anvendt vores Lifting KnowHow til at definere 
den bedst mulige standard og funktion. Når du 
handler POWERTEX får du omkostningseffektive 
produkter af høj kvalitet, beregnet til generel 
brug i standardmiljøer. 

POWERTEX porteføljen omfatter løfteudstyr, last-
sikringsudstyr samt personligt faldsikringsudstyr. 
Produkterne komplimenterer vores top-brands, 
og er derfor et billigere alternativ til vores andre 
gode varemærker.

Vores POWERTEX produkter er tilgængelige i hele 
Europa og er lagerført af CERTEX Danmark A/S 
samt mange af vores søsterselskaber.

POWERTEX sortimentet

• Rundsling og båndstropper
• Sjækler
• Håndkædetaljer og skraldetaljer
• Faldseler og faldsikringssæt
• Faldliner
• Løbekatte
• Bjælkeklemmer
• Lastsurringer
• Løftemagneter
• Donkrafte
• Vantskruer
• Wirelåse

Et godt
alternativ!
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Vores 
serviceteam Vi udfører serviceeftersyn på

• Hejse- og løfteudstyr
• Faldsikringsudstyr
• Kraner (alle typer) 

Det sørger vi for

• Administration af dokumenter
• Synlig mærkning efter eftersyn
• Online adgang til servicerapporter 

Vi er løsningsorienterede

• Engagerede problemknusere
• Troværdige og pålidelige
• Veluddannede og dygtige
• Besidder omfattende teknisk viden
• Fleksible og klar til indsats hele året

Arbejdstilsynet forlanger et hovedeftersyn min. 
hver 12. måned på alle hejse-, løfte- og tranport-
redskaber. Eftersynet skal foretages af en sag-
kyndig person. 

Hos CERTEX Danmark A/S kan vi tilbyde dig et 
professionelt og sagkyndigt kontroleftersyn i 
hele Danmark. Vi råder i dag over 17 service-
vogne, som alle er udrustet til at udføre lovplig-
tige kontrol- og vedligeholdelseseftersyn 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 er certificerede 
og eksaminerede gennem vores medlemskab 
af Kranbranchen.
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Den helt rigtige
kranløsning
Hos CERTEX Danmark A/S rådgiver og hjælper vi 
dig med at finde frem til den helt rigtige kran-
løsning for din virksomhed, uanset om det er en 
standard- eller specialløsning.  

Du vil drage fordel af vores tekniske viden og 
ikke mindst vores erfaring med at løse komplek-
se og vanskelige opgaver på en meget enkel og 
logisk måde. Vi samarbejder med nøje udvalgte 
og kompetente producenter, så du får en færdig 
løsning af høj kvalitet og med levering til tiden. 

Vi er medlem af Kranbranchen 

Vi er medlem af Kranbranchen, som er branche-
foreningen for danske kranfabrikanter og virk-
somheder, der rådgiver omkring løftetilbehør.

Vi har den kran du har brug for! 
 
CERTEX Danmark A/S kan levere og skræddersy 
den krantype du har brug for til din virksomhed.

• Traverskraner op til 400 t
• Portal- og halvportalkraner op til 400 t
• Letløbende kranbaner op til 2 t
• Selvkørende portalkraner op til 550 t
• Svingkraner op til 63 t
• Vægkørende kraner op til 25 t
• Wire- og kædetaljer op til 400 t
• Transfervogne op til 60 t
• Styringer - trådløse fjernbetjeninger

Solid
erfaring
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Workshop 
service
Reparation og vedligehold af løfteudstyr

Har du brug for hjælp til at sikre at dit løfteudstyr 
fungerer optimalt, så det kan holde så længe 
som muligt? CERTEX Danmark A/S tilbyder work-
shop service, hvilket betyder at vi klarer både 
service, reparation, vedligehold og eftersyn af dit 
løfteudstyr, løfteredskaber og faldsikring. 

Send dit udstyr til os, så sørger vores certifi-
cerede personale for at dit udstyr snart er klar til 
brug igen samt at udstyret opfylder de gældende 
love og krav.

Vores værksteder finder du i Vojens, Esbjerg, 
Hvidovre og Nørresundby. Vi yder også service 
og inspektion på stedet, hvilket klares af vores 
mobile serviceteam. Læs om vores serviceteam 
på side 16.

Vi reparerer og vedligeholder: 

• Kæde- og skraldetaljer
• Løftestropper
• Løfteåg
• Faldsikringsudstyr
• Kædesling
• Wirespil
• Heavy-lift rundsling

Vedligeholdelsesservice: 

• Smøring
• Overvågning
• Kraner og krantilbehør

Service & 
reparation
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Belastningstests
on- & offshore
Testbænk op til 1.200 t

I vores specialdesignede horisontale testbænk 
kan vi udføre træktests op til 1.200 ton samt 
brudtests op til 900 ton. Vi tester emner som 
stålwire, kæder, løfteåg m.m. Testbænken giver 
mulighed for at udføre vinkeltests på emner op 
til 500 ton og op til 7 meter brede.

Testbænken er udstyret med præcise sensorer, 
der afslører enhver forlængelse af emnet. Testen 
optages på video som afleveres til kunden som 
dokumentation. Alle tests udføres under kontrol-
lerede forhold og med fokus på sikkerhed.

CERTEX Danmark A/S har også en 150 ton 
testbænk. Denne bænk er designet til at teste 
mindre emner som f.eks. DNV 2.7.1 offshore 
wiresling, som vi også er certificeret og god-
kendt til at fremstille.

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. 
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:  
inde, ude, onshore, offshore, på din egen loka-
tion eller på den anden side af kloden.

Testtårn op til 2.250 t 
 
I testtårnet kan vi simulere en virkelighedsnær 
operation og teste emner op til 2.250 ton. Tårnet 
tilbyder den nyeste teknologi og 3D lasermåling. 
Vi har også et 50 ton testtårn med mulighed for 
at teste mindre former for udstyr.

Vi udfører
load tests
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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 af engagerede problem-
knusere, der er fleksible og klar til indsats 365 
dage om året. Det gælder uanset om ydelsen skal 
udføres on- eller offshore.

• Supervision
• Wire installation
• Socketering
• Rigning
• Spoleopgaver

Over hele 
verden!

Spoling af reb og wire

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



CERTEX Danmark A/S  21

Starcon transport- 
& befæstigelsessystemer
CERTEX Danmark A/S er en af de førende leveran-
dører af indstøbningsdele til betonindustrien 
indenfor løft, transport og befæstigelse i produkter 
som betonrør, betonelementer m.m.

I vores Starcon afdeling tilbyder vi rådgivning 
og vejledning til betonvarefabrikker, vognmænd, 
kranfirmaer, entreprenører og andre virksom-
heder der anvender samt fremstiller produkter 
af enhver art i beton.

Starcon systemer sikrer: 

• Færre arbejdsskader
• Færre produktskader
• Kvalitet/styrke
• Brugervenlighed
• Effektivitet
• Certificering/kontrol
• Gældende standarder

Starcon systemer omfatter: 

• Kugleankre
• 2-hjuls ankre
• Løfteøjer
• Formere
• Gevind transportankre
• Ankerskinner
• Plastdele
• Wirebokse

Starcon systemer til: 

• Betonelementer
• Betonrør
• Dækelementer
• Betonsøjler
• Betonaltaner
• Betontrapper

Løfte-
systemer
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CertMax+ 
service database
Effektiv online styring af dit løftegrej 

CertMax+ er et sikkert softwaresystem, som 
anvendes af CERTEX Danmark A/S til at styre 
certificeringer af løftegrej.

Når du indgår en serviceaftale omkring det årlige 
lovpligtige eftersyn af kraner og løftegrej med 
os får du, som en del af eftersynet, 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 servicesrapporter, 

produktcertifikater 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

 



CERTEX Danmark A/S er din totalleverandør og vi har sat standarden for produktkvalitet,
sikkerhed ved løfteopgaver og service. 

Innovativ partner med mere 
end 130 års erfaring

International aktør med
lokal tilstædeværelse

Erfarne & veluddannede 
serviceteknikere

Mobilt serviceteam - klar 24/7

Kvalitetsprodukter Specialfremstillet løfteudstyr

Hurtig bestilling med 
webshop & kundeportal

Serviceydelser & testfaciliteter Løfteudstyr til udlejning

ISO 9001/14001/45001 
certificeret partner

Omfattende teknisk ekspertise

Stort udvalg af stålwire,
løfteudstyr & kraner

Din udfordring
= vores 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.


