
vi løfter
sammen

Dine kraner og dit løftetilbehør 
skal virke, når du har 

brug for det. 

Derfor skal du overlade de 
lovpligtige eftersyn til 

Kranbranchens certificerede 
servicemontører.

Ulykker og kranstop kan have 
store konsekvenser for dine 

medarbejdere, din produktivitet 
og i sidste ende din bundlinje.

Vi er medlem af Kranbranchen. 

Her samarbejder vi med resten 
af branchen om at sikre din drift 

og dit arbejdsmiljø.

 vi løfter 
sikkerheden
Dit udstyr skal efterses jævnligt for at være lovligt at anvende. Kranudstyr er på 
hårdt arbejde hver dag og skal have eftersyn hver 12. måned. Derfor rådgiver og 
vejleder vores certificerede servicemontører i den mest hensigtsmæssige brug af 
udstyret.

 løft 
 kvaliteten
Du får den mest opdaterede viden og service hos os, for vores servicemontører 
holder sig opdateret med de seneste nye regler og den nyeste viden om løfteudstyr. 
I Kranbranchen samarbejder vi om at løfte kvaliteten. Hos os får du derfor den mest  
optimale service af kraner og løftetilbehør. Hver servicemontør i medlemsvirksom-
hederne leverer certificeret kranservice og har deres eget ID-kort, som gælder i tre 
år. Herefter efteruddanner vi vores servicemontører, hvor ny certificering opnås ved 
bestået eksamen. Du kan trygt overlade eftersyn af dit udstyr til os.



let, lettere, løft
Sammen kan vi løfte mere. Kranbranchens medlemmer samarbejder om at af-
klare tvivlsspørgsmål og forbedre sikkerheden i forhold til danske myndigheder. 
I den dialog står vi stærkere, fordi vi samarbejder. Det betyder bedre service og 
mere sikkert udstyr for din virksomhed.

De lovpligtige eftersyn 
udføres efter AT’s regler 
om periodisk eftersyn af 
kraner og løftetilbehør.

På den måde er vi med til 
at sikre, at dit udstyr 

altid fungerer optimalt og 
kan løse opgaven 
hver eneste dag. 

 vi løfter 
læsset
Når du vælger en af Kranbranchens medlemmer som din samarbejdspartner 
på service og lovpligtige eftersyn, kan du være sikker på, at servicemontøren er 
certificeret og opdateret på nyeste viden og kan rådgive i tvivlstilfælde.

I Kranbranchen tror vi nemlig på, at sikker drift og arbejdsmiljø er vigtigt for din 
produktivitet og bundlinje.

hele

Læs mere om Kranbranchen, og kontakt os 
gerne, hvis du vil drøfte driftssikkerhed og 
arbejdsmiljø – det kan vi nemlig løfte. 
www.kranbranchen.dk
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