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Max Fodgaard A/S udfører landsdækkende eftersyn, service og reparationer

Arbejdstilsynet lovbefaler at løfte- og anhug nings grej testes og kon-
trolleres af sagkyndige mindst en gang årligt.  

Max Fodgaard A/S garanterer at denne kontrol udføres ansvarligt 
og professionelt. Vi tester alt løftegrej i henhold til Arbejds tilsynets 
bekendt gørelse nr. 1109 - om anvendelse af tekniske hjælpemidler §8 
og §14 samt Arbejdsmiljølo ven §45.

Regelmæssige eftersyn og forebyggende vedligehol del se af kraner, 
taljer og løftegrej hjælper med en optimal ydeevne og giver en 
maksimal levetid for udstyret.

Hos Max Fodgaard A/S udfører kranservice professionelt efter 
gældende lovgivning og producenternes anvisninger. Dette kan vi 
gøre uanset hvilket mærke kranen, taljen eller udstyret har.  

Vi har mere end 70 års erfaring inden for kraneftersyn og eftersyn af 
andet løftegrej m.m., hvilket er din garanti for at sikkerheden er i top 
samt at eventuelle skader og slitage vurderes ud fra et professionelt 
synspunkt. Udskiftning, kassering af dele, samt reparationer sker af 
hensyn til sikkerhed og problemfri drift.

Efter endt eftersyn forsynes den godkendte kran eller løftegrej med 
de relevante skilte, som f.eks. servicemærkat. Herudover udleveres et 
certifikat på kraneftersynet. Dette er din dokumentation overfor myn
dig hederne eller andre tilsynsførende.

Vi har afdelinger på Sjælland, Fyn og i Jylland. Herudover har vi 
serviceteknikere og servicebiler overalt i Danmark. Dette gør, at vi 
kan lave serviceeftersyn i hele landet. Vi kommer gerne til dig, men er 
der tale om mindre eller mobile installationer, er det også en mulighed 
for dig at komme til en af vores afdelinger. 
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Med en serviceaftale hos Max Fodgaard er du sikker på, at fristen for 
det årlige lovpligtige serviceeftersyn ikke overskrides. Aftalen inde-
bærer, at vi automatisk kontakter dig hvert år omkring årsdagen for 
tidligere års eftersyn for at aftale tid for nyt eftersyn. Dette er en fordel, 
fordi du slipper for selv at skulle huske på, hvornår virksomhedens 
kraner, løftegrej og andet udstyr skal serviceres og testes.

Eftersyn af kraner, taljer og løftegrej kræver stor erfaring. Max Fod-
gaard A/S har mange års erfa ring med test og eftersyn, hvilket giver 
sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, 
således at udskiftning eller kassation sker, når det er nødvendigt af 
hensyn til sikkerheden og for problemfri drift. Ef tersynet afsluttes med, 
at alt godkendt udstyr forsynes med servicemærkat. Der udleveres 
endvidere et certifikat på testen, som kan bruges som dokumentation 
over for Arbejdstilsynet og andre tilsynsførende myndigheder.

Vi servicerer alle typer af kraner, løftegrej m.v. - også fra andre fabri-
kater end dem vi har som standard i sortimentet. Alle vores service-
aftaler bliver indgået individuelt og tilpasses præcis til dit behov. Viser 
det sig ved et eftersyn, at en eller flere dele skal udskiftes, kan dette 
som regel hurtigt klares fra vores store lager af reservedele.  

Med en serviceaftale hos os testes og kontrolleres:

Kædesæt og tilbehør til kæder:
Kontrolleres for revner, slid, deformationer og korrosion. 
På kroge kontrolleres låse og paler. 

Løfteåg, udliggere o.lign.:
Kontrolleres for revner samt visuelt for slid og andre deformationer.

Håndtaljer:
Efterses, trækprøves og kontrolleres visuelt.

Stålwirer og wirestropper:
Gennemgås visuelt for korrosion, trådbrud, deformationer m.v. 
ligesom wirens normmål kontrolleres. Wiretilbehør som kroge, sjækler 
etc. testes som kæder og kædetilbehør.

Løftebånd og rundsling:
Kontrolleres visuelt for slid og kantskader ligesom mærkningen 
kontrolleres.

Faldsikringsudstyr:
Visuelt eftersyn af bløde dele, seler o.lign. Hårde dele som karabinha-
ger og spænder kontrolleres for revner samt opmåles med hensyn 
til slid og forlængelse. Faldblokke efterses og testes af certificerede 
medarbejdere.

Stiger:
Stiger efterses i henhold til AT-vejledning B.3.1.1.1.
Eftersynet omfatter: Trin og platform, vanger, beslag, sko
og hjul samt afstivere og bånd.
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På kraner kontrolleres:
Krog, krogsikringer, kæde eller wire, omløbsrulle, motor, 
hejsebremse, overlastsikring, endestop, el- og mekan-
iske endestop, ophæng, kørehjul, køreskinne, gummi-
puffer, drev, bremse, styretryk, nødstop, styrekabel, 
styring, strømtilførsel, kabler, boltesamlinger, svejsnin-
ger, strøm aftager, mærkeskilte og m.m.

Takket være vores landsdækkende placering af afdelin-
ger og serviceteknikere kan vi hurtigt rykke ud ved ned-
brud, reparationer m.m. Ligesom vores dygtige service-
teknikere er uddannet til at fejlfinde på ethvert udstyr 
uanset mærke. Dette gør, at du og din virksomhed ikke 
står stille med f.eks. produktionsstop til følge længere 
tid end højest nødvendigt. 

Vi bruger altid originale dele, når der udskiftes beska-
digede eller defekte dele, og sikrer på den måde den 
rigtige kvalitet. Vores store lagre gør, at vi straks kan 
udskifte de fleste standarddele uden lang ventetid, så 
din virksom-hed hurtigt kan få produktionen op at køre.

Vores værksteder står også til din disposition og kan 
forestå eventuelle reparationer.

Vort team står gerne til rådighed med råd og vejledning 
i forbindelse med udskiftning og reparation af reserve-
dele. Ved at vælge os, får du adgang til vores velassor-
terede lagre med ca. 40.000 varenumre, hvoraf de mest 
gængse reservedele og sliddele altid er på lager. Vi kan 
derfor levere omgående  også til flere udgåede model-
ler.

Du er naturligvis også velkommen til at besøge en af 
vores lokale afdelinger.

Det skal være nemt at holde orden i papirerne. Derfor 
tilbyder vi alle vores kunder et login til vores kundepor-
tal, hvor du altid vil kunne finde de gældende servicer-
apporter. 

Når vores montør har udført eftersynet af dit løftegrej, 
udfylder han en servicerapport. Servicerapporten viser, 
hvad der er godkendt, betinget godkendt, og hvad der 
ikke kunne godkendes.

Denne servicerapport kan ses på internettet, så du altid 
har adgang til den og slipper for at have papirer liggen-
de.
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