
Industrikranar − för en 
 komplett lyftlösning



CERTEX OCH GH CRANES
Vi på CERTEX har över 100 års erfarenhet 
av att leverera helhetslösningar inom lyft, 
stållinor och service.

GH Cranes & Components är ett spanskt 
familjeföretag med över 60 år i branchen. 
Företaget är ett av Europas ledande företag 
inom krantillverkning och levererar kranar 
till mer än 70 länder runt om i världen.

Tillsammans ger vi dig en komplett lyft-
lösning − både över och under kroken.



CERTEX Svenska AB  3

Kranar anpassade
efter ditt behov
Nu lanserar vi på CERTEX Svenska vår nya produktserie  
– industrikranar från GH Cranes & Components. Med ett stort urval 
av kranar för lyft upp till 400 ton, kommer vi att kunna sikta högre 
än någonsin för att hitta rätt lösning till dina specifika lyftbehov.

5 starka argument:
1 Kundanpassade totallösningar.
2 Snabb leverans.
3 Standardkomponenter.
4 Stort reservdelslager.
5 CERTEX – komplett leverantör inom lyft.

Ring Ove!
CERTEX kranteam finns tillgängliga för att hjälpa dig. Oavsett om du ska byta 
ut en befintlig kran och vet vad du vill ha, eller om du vill ha hjälp med valet, 
ser vi till att du får en så bra lösning som möjligt för din verksamhet. 

Kontakta oss, så hjälper vi dig! Ove Wetterskog
säljare/projektledare

+46 8 473 54 64
ove.wetterskog@certex.se
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Med en traverskran från CERTEX får du en robust kran som 
kan anpassas för din verksamhet och dina behov. Våra 
traverskranar finns i olika utföranden och löper antingen på 
skenor i taket eller på en fri kranbana, för att du ska kunna 
maximera effektiviteten i lokalen.

Traverskranar

• Vi erbjuder enbalks-, tvåbalks- och underhängande  
 travers samt konsolkran.
• Kapacitet 0,5−400 ton.
• Enkel balk upp till 25 ton.
• Dubbel balk upp till 400 ton.
• Underhängd traverskran upp till 25 ton.

En svängkran monteras på en fristående pelare eller på 
 väggen och ger möjligheten att förflytta laster i radie runt 
arbets positionen. Oavsett om du väljer en manuell eller 
 motordriven svängkran ger CERTEX kranar dig en hög 
 precision i ditt arbete. 

Svängkranar

• Vi erbjuder väggmonterad kran, kolonnkran, industri-  
 och hamnsvängkran.
• Kapacitet 0,25−20 ton.
• Vägg- eller kolonnmonterad.
• Arbetsradie upp till 360°.
• Manuell eller elektrisk rotation.

Brett sortiment
med stor flexibilitet
CERTEX kranutbud består av ett flertal olika typer av 
industrikranar, både i standardutförande och helt 
anpassade efter förutsättningarna i din verksamhet. Du 
hittar kranar för allt från lättare lyft till förflyttning av 
last på upp till 400 ton. Produkterna utformas med fokus 
på pålitlighet, säkerhet, hållbarhet, pris och minimalt 
underhåll. Konstruktionen består av standardkomponenter, 
som gör det enkelt att hitta reservdelar.

Du hittar mer information på certex.se
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CERTEX portalkranar ger dig en effektiv kran med hög 
 kapacitet, för lyft upp till 400 ton. Kranarna löper i mark-
bunden räls eller i skena i byggnadskonstruktionen och 
är  relativt enkla att integrera i befintliga produktions-
anläggningar. Portalkranarna används i första hand utom-
hus, men fungerar även inne i produktions lokaler. Kranarna 
konstrueras dina krav och förutsättningar.

Portalkranar

• Vi erbjuder portalkran och halvportalkran.  
• Kapacitet upp till 400 ton.
• Effektiva för utomhusbruk.

CERTEX transportvagnar utgör ett bra komplement till  kranar 
när tung last ska förflyttas i markplan. De ger en flexibel 
 transport som kan anpassas efter dina behov. 

Transportvagnar

CERTEX mobila portalkranar ger dig en robust och flexibel 
lösning för lyft och förflyttning av laster på upp till 400 ton, 
inom alla olika typer av branscher. Med en mobil portalkran 
får du fördelarna med en portalkran i en mobil lösning som 
ger en ännu högre flexibilitet. 

Mobila portalkranar

• Vi erbjuder självkörande portalkran och mobil 
 portalkran för marin miljö.
• Kapacitet 10−400 ton.
• El- eller dieseldriven.

• Kapacitet 10−200 ton.
• För förflyttning i markplan.
• Batteri- eller eldriven.
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Här hittar 
du oss

Från  konstruktion till service 
− en helhetslösning

CERTEX är Sveriges ledande leverantör av helhets lösningar inom 
lyft. Vi har kompetensen för att hjälpa dig från  konstruktion av din 
lyftlösning till service av din kran och dina lyftredskap. 

KONSTRUKTION
Vårt  konstruktionsteam i Varberg har hög kompetens inom special-
anpassade lyft och jobbar dagligen med att  konstruera och  leverera 
skräddarsydda lyftlösningar. Detta innebär att vi kan tillverka lyft-
verktyg efter just dina krav och därmed komplettera din kran så att 
den helt anpassas efter dina behov och din verksamhet.

SERVICE
CERTEX, inklusive det helägda dotterbolaget Klätterteknik, finns 
 representerade i stora delar av Sverige för att möta ditt behov av 
 service inom lyft. I vår service inkluderas tillgång till CERTMAX+, 
som är vårt  webbaserade system för komplett hantering av din lyft-
utrustning. Med CERTEX som servicepartner är vårt mål är att ge dig 
som kund kontroll på dina lyft redskap och därmed en  
säker  arbets plats.



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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www.certex.se

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

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

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

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

KLÄTTERTEKNIK
Box 116
135 23 Tyresö
Grustagsvägen 8
Tel 08-447 71 20
info@klatterteknik.se


