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Fortlöpande tillsyn 
− kontroll på din utrustning
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Vi tar servicen till dig,  
snabbt & enkelt
Sedan mer än 15 år tillbaka utför Certex Svenska AB inspektion och fortlöpande tillsyn på lyftutrustning inom 
flera olika branscher. Vårt mål är att ge dig som kund en säker arbetsplats och medverka till att  uppfylla de 
krav som myndigheterna ställer på er som företag. Våra servicetekniker har utbildning inom lyft, riggnings
arbeten och fallskydd. Vi kan även utföra montage av fasta fallskyddssystem. 
 
Certex, inklusive det helägda dotterbolaget Klätterteknik, finns representerade i stora delar av Sverige 
för att möta ditt behov inom lyft säkerhet, fallskydd och  service. Serviceteknikerna utgår från våra kontor, 
men  inspektion utförs vanligen ute hos dig som kund i din egen unika miljö. Detta för att undvika stopp i 
 produktionen och för att kunna informera de som använder utrustningen om gällande krav och regler. Alla 
servicetekniker jobbar i tät kontakt med vår sälj organisation för att skapa rätt förutsättningar utifrån den 
specifika situationen på just din  arbetsplats.

När du beställer en inspektion från oss ingår webbtjänsten CERTMAX+, som är vårt system för  komplett 
 hantering av lyftredskap. Tillsammans med RFIDteknik möjliggör detta en spår barhet av utrustningen  och 
snabbare kontroll. 

Utöver fortlöpande tillsyn erbjuder vi även andra typer av servicetjänster. Vi har också  flertalet  utbildningar 
inom lyft och fallskydd. Du hittar hela vårt utbud på våra hemsidor certex.se och  klatterteknik.se.

Certex Svenska AB 
är Sveriges  ledande 

leverantör av 
helhets lösningar 

inom lyft, stållinor 
och service.

Safety
�rst



Certex
Klätterteknik

Här hittar 
du oss
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Du har ansvaret − vi hjälper 
dig att uppfylla kraven
För att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen måste du som arbetsgivare och ägare av lyft redskap och 
fallskydd följa gällande lagar, direktiv, föreskrifter och standarder. 

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling för användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6, 
har du som  arbetsgivare krav på att se till att din lyftutrustning underhålls och inspekteras. Lagarna ska följas 
för att inte du som ansvarig ska riskera ekonomiska påföljder, men framför allt för att minimera olyckor och 
skador på i första hand personal, men även på dyrbar utrustning och materiel.
 
Inspektion av lyftredskap bör ske av en sakkunnig person, som har relevant utbildning och  erfarenhet. 
Fortlöpande tillsyn, vilket avser regelbunden kontroll innefattande okulär besiktning och funktions prov, ska 
ske i enlighet med svensk standard. Normalt sett rekommenderas att detta sker med minst ett 12månaders
intervall. Detta intervall beror dock på med vilken frekvens du använder dina lyftprodukter. Rätt information 
för just dina lyftredskap hittar du normalt i leverantörens bruksanvisning. 

Du har också ytterligare myndighetskrav på att all lyftutrustning måste vara  spårbar.  Detta innebär att din 
utrustning måste vara märkt med unikt IDnummer och journal förd, så att all dokumentation relaterad till din 
lyft utrustning kan hittas på ett enkelt sätt. 

CERTEX erbjuder inpektion och service av dina lyftredskap, utförd av våra  kunniga  servicetekniker. Kontakta 
din säljare eller vår serviceorganisation för mer information.
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Vi erbjuder
• Inspektion
• Utbildning
• Dokumentation
• Kunskap
• Kontroll

UTDRAG UR AFS 2006:6, AVSEENDE UNDERHÅLL OCH KONTROLL (gäller från och med 2007-07-01):

30 §  En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och  
  dagliga kontroller när det används.
31 §  En lyftanordning skall kontrolleras och genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter  
  att ha varit nermonterad.
32 §  Underhåll, reparation och ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att en lyftanordnings   
  eller ett lyftredskaps funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras.
33 § Journal skall föras över
  1. underhåll och fortlöpande tillsyn enligt 30 §,
  2. kontroller enligt 31 §,
  3. drift av maskindrivna kranar med maxlast över 1 000 kg och
  4. övrigt som är specificerat av tillverkaren.
34 §  Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll skall, 
  om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning.     
  Konditions analys skall genomföras för lyftanordningen då driftjournal eller kontroll visar att   
  anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden.

Läs hela föreskriften på www.av.se



Dina fördelar
• Full dokumentation för din 

 lyftutrustning
• Informationstillgänglighet 24/7
• Kontroll på dina produkter och 

därmed en säkrare arbetsmiljö
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CERTMAX+ är Certex mjukvarusystem för komplett  hantering 
av lyft redskap. Systemet är tillgängligt online för att du ska 
kunna se all information i realtid, från vilken plats du vill. När 
vi utför inspektioner eller fortlöpande tillsyn hos dig som kund 
 dokumenteras detta i CERTMAX+. I  systemet kan du sedan enkelt 
hitta dina lyft redskap och du har även möjlighet att själv ladda 
upp  tillhörande dokument, som  certifikat och bilder, till din lyft 
eller fall skyddsutrustning. 

CERTMAX+ erbjuder ett standardgränssnitt som  uppfyller 
de  flesta  svenska företags behov av dokumentation för 
 utrustningen. I  denna miljö kan du enkelt plocka ut  rapporter, 
certifikat och annan information, beroende på vad som har 
 kopplats till  respektive  produkt. 

CERTMAX+ kan också specialanpassas till just dina behov, 
med olika typer av rapporter. Allt för att du som kund ska 
 kunna  uppfylla myndigheternas krav på dokumentation eller 
egna  specifika krav gentemot din kund eller inom den egna 
 organisationen.

CERTMAX+
• Ger dig all dokumentation för din 

 utrustning samlad på samma plats.

• Finns både som app och som 
 webbaserad mjukvara.

• Kan uppdateras både av dig och  
av vår  organisation i samband med 
service.

• Är kompatibel med RFIDteknik för 
snabb spårbarhet.



LIFTING KNOWHOW

Vårt Lifting KnowHow handlar om 
 säkerhet och vår strävan efter att 
 minska antalet lyftrelaterade olyckor. 

Vi har över 100 års erfarenhet av att 
hjälpa våra kunder att hitta den bästa 
 helhetslösningen för varje lyftrelaterat 
behov. 

Vi finns här för att hjälpa dig  
− tveka inte att kontakta oss!



CERTEX Svenska AB 
ska vara förstahandsvalet 

inom lyft, stållinor och service 
för en säker, långsiktig och 

hållbar arbetsplats.
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STOCKHOLM  
(Huvudkontor)
Box 2073
183 02 TÄBY
Pentavägen 3
Tel 08-758 00 10
Fax 08-758 38 13 
order@certex.se

GÖTEBORG 
Box 8713
402 75 GÖTEBORG
Lundby Hamngata 26
Tel 031-50 86 50
Fax 031-51 82 81
order.goteborg@certex.se

JÖNKÖPING 
Bangårdsgatan 11
553 03 JÖNKÖPING
Tel 036-35 40 80
Fax 036-12 88 10 
order.jkg@certex.se 

MALMÖ 
Betselgatan 6B 
213 77 MALMÖ 
Tel 040-22 30 40 
Fax 040-94 20 25
order.malmo@certex.se 
 

VARBERG
Susvindsvägen 11
432 32 VARBERG
Tel 0340-64 66 40
Fax 0340-64 66 45

SKELLEFTEÅ  
070-526 75 02
niklas.stenlund@certex.se 
  

ÖRNSKÖLDSVIK  
070-292 88 46 
peter.vavik@certex.se 

SUNDSVALL 
08-758 00 10 
order@certex.se

SERVICE  
076-800 48 78 
joakim.hahne@certex.se

KLÄTTERTEKNIK
Grustagsvägen 8
135 23 TYRESÖ
Tel 08-447 71 20
info@klatterteknik.se

www.certex.se


