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alTid i nÆrheden
Carl Stahl a/S er til stede over 
hele danmark. vi har hovedkvarter
i Fredericia og underafdelinger i 
esbjerg, Taastrup  og rødby. 
desuden har vi mere end 10 service-
biler, som dækker hele landet.

RØDBYHAVN

Femern
dk-4970 rødby

Fax: +45 59 44 22 93

ESBJERG

h. e. Bluhmes vej 1
dk-6700 esbjerg

Fax: +45 76 24 03 45

TAASTRUP

hørskætten 6 d
dk-2630 Taastrup

Fax: +45 59 44 22 93

FREDERICIA

vognmagervej 21
dk-7000 Fredericia

Fax: +45 76 24 03 45



Teknik og Tryghed
Carl Stahl er en af verdens førende leverandører af løftegrej og wireteknik, men 
vi tilbyder også skræddersyede servicekoncepter, der sikrer dit udstyr større 
effektivitet, en længere levetid og overholdelse af lovkrav om eftersyn.

Med en serviceaftale hos Carl Stahl A/S er din virksomhed sikret:
• højere produktivitet
• Forebyggende vedligeholdelse
• optimal sikkerhed på udstyret
• overholdelse af gældende lovgivning
• Professionel rapportering og adgang til vores online portal

CerTiFiCereT rådgivning og konTrol
vi er specialister og efteruddanner løbende alle servicemedarbejdere, så du kan 
være sikker på, at vi er ajour med den nyeste viden om produkter eller anvis- 
ninger fra arbejdstilsynet. vi rådgiver dig om korrekt brug af vores udstyr og 
giver dig en ansvarlig vurdering af, hvornår skader og slitage betyder, at det er 
tid til udskiftning. 

i alle vores servicebiler har vi et reservedelslager, der betyder at mindre repara-
tioner eller udskiftninger kan ske direkte i forbindelse med et kontrolbesøg. 

enhver kontrol afsluttes med at alt godkendt løftegrej forsynes med belast-
ningsskilte eller farvekode samt evt. rFid-tag, ligesom der udstedes et gyldigt 
certifikat på udført test og eftersyn.

vi anvender rFid-teknologi i identifikationen af udstyr og til brug ved dokumen-
tation via online-portalen.

Flere Fordele med en ServiCeaFTale 
når du tegner en serviceaftale med Carl STahl a/S får du :
• en billigere pris på eftersyn og test.
• automatisk påmindelse om årlige eftersyn og lovpligtig kontrol.
• gratis adgang til vores online portal med produktcertifikater, 
 brugervejledninger og lovpligtige journaler.


