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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 Taastrup og 
Rødby. Desuden har vi mere end 
10 servicebiler, som dækker hele 
landet.



BEDST MED LØFTEGREJ

Carl Stahl er en af verdens førende leverandører af løftegrej og wireteknik, og 
derfor tilbyder vi naturligvis også udlejning af både løfteudstyr og  
transportmateriel. Ved projekter med en kortere tidsramme kan det  
prismæssigt oftest bedst svare sig at leje frem for at eje, og man undgår at stå 
med udstyr, som ikke længere skal bruges når projektet er afsluttet. 

Når du lejer udstyr hos os:

•	 Holder du omkostningerne nede - du betaler kun for den tid, hvor du  
disponerer over udstyret.

•	 Får du altid udleveret udstyr, som er fuldt kontrolleret og klar til brug samt 
har den rette dokumentation.

•	 Du	slipper	for	bekymringerne	om	den	årlige	kontrol	og	korrekt	mærkning	–	
det ordner vi.

•	 Får du faglig rådgivning til opgaven af vores specialiserede personale. 
•	 Får du rabat, hvis du efter længere tids leje beslutter dig for at købe  

udstyret i stedet. 

UDSTYR TIL ENHVER LØFTE- OG TRANSPORTOPGAVE

Vi udvikler hele tiden vores grundsortiment af  
udlejningsmateriel, og håndplukker nøje hvilke nye  
produkter som skal indgå, for at sikre at du som kunde kun 
får udleveret gennemtestet kvalitetsudstyr. 

I vores grundsortiment finder du bl.a.:

•	 Manuelle taljer
•	 El-taljer
•	 Donkrafte og maskindonkrafte
•	 Dynamometre
•	 Faldblokke
•	 Hydraulisk udstyr
•	 Transportudstyr
•	 Løftestropper

Står du med en specialopgave, hvor grundsortimentet ikke helt kan slå til, så 
tøv ikke med at kontakte os alligevel. Vi hjælper dig gerne med at finde den 
helt rigtige løsning, og kan hurtigt få udstyret hjem til opgaven.

HURTIGT OG ENKELT MED QR-KODER

Vi vil gerne gøre det så nemt for dig som muligt, og har derfor 
mærket alt vores udlejningsmateriel med en QR-kode. Du kan 
med din telefon scanne QR-koden via en applikation, som vil 
sende dig videre til vores side med brugervejledninger for alt 
vores udlejningsmateriel. Du vil på denne side kunne finde 
den digitale brugervejledning til dit lejede produkt. Hurtigt, 
enkelt og digitalt - du undgår at have brugervejledningen 
liggende i papirformat, og slipper for at den bliver  
beskadiget eller væk, mens vi samtidigt sparer på  
papiret og passer på miljøet. 
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