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Professionel service af dine kraner

Vore dygtige og engagerede montører yder en optimal  •
og landsdæk kende service  - døgnet rundt.

Vi servicerer alle typer og fabrikater af kraner, taljer og  •
løftegrej, som Deres garanti for optimal driftsikkerhed. 

Vores montører har også stor erfaring i eftersyn og test  •
af løftegrej, hvilket er Deres sikkerhed for korrekt besigti-
gelse af evt. begyndende skader og slid. Derved undgås 
unødvendig kassation og udskiftning.

Efter hvert eftersyn forsynes alle godkendte kraner og  •
andet løftegrej med skilte, og eftersynet afsluttes med 
udlevering af rapport på testen. Raporten kan bruges som 
dokumentation over for Arbejds tilsynet og andre offentlige 
myndigheder, der måtte have ønske herom. 

Deres løftegrej kan også indleveres på vort værksted i  •
Hinnerup v. Århus. Her udføres bl.a. ef tersyn samt mindre 
reparationer af løftegrej.

Ved reparationer anvendes kun kvalitetsprodukter, der  •
lever op til lov- og kvalitetsmæssige krav, som vi og vore 
kunder ønsker. 

Service- og 
Sikkerhedseftersyn



Et sikkert løft....

Serviceafdelingen udfører Service- og Sikkerhedseftersyn 
på dine industrikraner samt løftegrej

Professionel service af dine kraner

Fra Arbejdstilsynet er der krav om, at alle 
hejsered skaber og alt løftegrej skal have et 
lovpligtigt eftersyn hver 12. måned.
 
Munck Kraner kan tilbyde 2 forskellige
servicepakker, et vi kalder Serviceeftersyn
Basis, hvis I ønsker et eftersyn hvor 
fokus er lagt på sikkerhed, samt et vi kalder 
Serviceeftersyn Udvidet, hvor fokus ikke 
kun er på sikkerhed, men hvor vi også 
lægger fokus på service og vedligehold, med
deraf følgende lavere driftsudgifter.
Begge typer eftersyn overholder naturligvis
Arbejdstilsynets foreskrifter.

Serviceeftersyn Basis indeholder:
 
1.    Funktionstest
2.    Kontrol af sikkerhed og sliddele
3.    Kontrol af kranopmærkning
4.    Prøvebelastning
 
 
Serviceeftersyn Udvidet indeholder: 
 
1.     Funktionstest
2.     Kontrol af sikkerhed og sliddele
3.     Kontrol af kranopmærkning
4.     Kontrol af elektriske komponenter
5.     Justering af højde- og dybdestop
6.     Justering af bremse
7.     Justering af overlastsikring/skridkobling
8.     Smøring af kæde/wire og sliddele
9.     Prøvebelastning  
 
 
Efter hvert eftersyn forsynes alle god kendte
kraner og andet løftegrej med GODKENDELSES-
MÆRKATER, og eftersynet afsluttes med udlevering
af en EFTERSYNSRAPPORT på testen.
Eventuelle reparationer vil kun blive udført efter
forudgående aftale.  

Servicekontrakt
Tegner De en servicekontrakt 
med Munck Kraner, påtager 
vi os ansvaret for at opfylde 
gældende lovkrav samt sørge 
for dokumentation i form af 
certifikater og mærkning med 
sidste eftersynstidspunkt.

Service
Munck Kraner servicerer bl.a. 
svingkraner, travers anlæg, 
portalkraner,  og løftegrej 

Løftegrej
Brugeren af løftegrej skal 
kunne dokumentere, at det 
årlige lovpligtige eftersyn er 
foretaget, og har ansvaret for 
dette.

Lovpligtigt eftersyn
Fra Arbejdstilsynet er der 
krav om, at alle hejsered-
skaber og alt løftegrej skal 
have et lovpligtigt eftersyn 
min. hver 12. måned.

Serviceaftale
- med en serviceaftale er du sikker på at overholde  
det lovpligtige eftersyn 

Ved at tegne en servicekontrakt med Munck Kraner A/S sikrer 
De, at eftersynet udføres på vilkår og tidspunkter, der pas ser 
Dem og virksomheden samt inden for det lov plig tige tidsin-
terval.  

Hos Munck Kraner udfører vi eftersynet som et “Lov pligtigt 
Service- og sikkerhedseftersyn”, som sikrer at kranerne også 
bliver vedligeholdt. 

Ring til vores Serviceafdeling på tlf. 7022 4585 eller send en 
mail på info@munck-kraner.dk for et uforpligende tilbud, in-
den I igen skal have service på Jeres kraner og løfteudstyr.
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