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Vores løftepunkter fås fra 0.7t til 32t 
og fra M8 til M48

Løfte komponenter Løfte komponenter

Vi hos Einar Madsen laver kæder efter dine mål, ønsker og behov” ” Gunnebo er godkendt af ledende sikkerhedsorganisationer fx MOD (GB), NATO, BG (D)
Lloyd´s for ISO 9001 og mange andre

Gunnebos GrabiQ produkt linje er tilegnet den største sikkerhed for personer og udstyr

BLP
RLPDLP

RELP

Working Load Limit(WLL) i ton, Grade 10 GrabiQ

Master link MF, 
C-Grab CG, 
Chain, Safety Hook 
GBK

Løftepunkter

Master link MG, 
Chain, Safety Hook 
GBK

Master link MGD, 
Chain, Safety Hook 
GBK

Master link MF, CGD Chain, 
Safety Hook GBK

Master Link MF, C-Grab CGD, 
Chain, Slink Hook EGKN 
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             Faldsikring Faldsikring

Skalt faldsikring er udviklet i samarbejde med mennesker der selv arbejder i højden.

Dette resulterer i en række faldsikringsprodukter som giver en løsning til alle opgaver. 
Hos Skalt vil du finde sikkerhedsudstyr til ethvert job.

         Faldsikring

Vi sammensætter personlige faldsikrings sæt efter dine behov

Størrelse: Alm. Str. & XXL 
Vægt: 1280 g
Certication: EN 361

Størrelse: One size
Vægt: 1960 g
Certificering: EN 358, 361 og 813

Inkluderer to sikkerhedsbælter, 
to kroge og en taske
Certificering: EN 358, 1999

Størrelse: One size 
Vægt: 1630 g
Certificering: EN 361

Længde: 1.5 m
Min. højde til brug: 6 m

Vægt: 1027 g
Certificering: EN 354 & 
355

Længde: 1,5 m
Min. højde til brug: 5,5 m 

Vægt: 1699 g 
Certificering: EN 354 & 
355

Længde: 2 m (Fås i 
10,20, 30 og 40m)

Vægt: 742 g
Certificering: EN 358

Længde: 20 m

Vægt: 3.2 kg
Certificering: EN 795

Midlertidig faldsikring til to 
personer. 

Størrelse: One-size 

Vægt: 1280 g
Certication: EN 361

5 års levetid

Line Længde: 1.5 m
Min. højde til brug: 6 m

Vægt: 1027 g
Certificering: EN 354 & 
355

Længde: 6 m
Fastgøring: Karabin og 
krog med faldindikator

Vægt: 2,56 kg
Certificering: EN 360

Længde: 10/15/20/25 m
Fastgøring: Karabin & 
krog

Vægt: 6,6/6,9/7,4/12 kg
Certificering: EN 360

Alle SKALTs produkter har 10 års levetid.

ExpertBase

Propad Liftsæt

Fall Rav Prostop 10, 15, 20, 25 Wire

Fall Rav Double Prostop 6 Gjord

Locus Xcalibre

SikkerhedshjelmHoriline
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Kasteblokke
           & Kædestrammere

Pull-Lift, Kædetalje,
       Wiretalje & Donkrafte

• WLL 2-30 ton • Sikkerheds faktor 4:1 • Bronze bøsninger • Hårdføre og pålidelige •

• Kædetalje 0,25 – 10 ton
• Kæde med EN818-7-T
• Mulighed for længere   
 kæde 
• Maskinfræsede og 
 hærdede gear

• Wire-talje 0,80 – 3,2 ton
• Wire-talje leveres med 
 20 mtr wire  mulighed for  
 længere wire efter ønske

Kædetalje Pull-Lift

Wiretalje

Kædestrammer

Krog

• Fås til 8, 10 og 13 mm kæde
• Testet individuelt for øget sikkerhed
• Varmebehandlet for ekstra styrke
• Simpelt design, nemt at betjene

SjækelKrog

• Løfte muligheder på både top
 og hæl
• Foldbart håndtag for nemmere   
 håndtering og opbevaring
• Dobbelt pal i gear for øget   
 sikkerhed
• Fås i 1.5, 3, 5 og 10 t

Mekanisk donkraft

• Kan bruges både vertikalt og  
 horisontalt
• Indbygget overtryks ventil,  
 der sikrer mod overlæs
• 360 graders sikker rotation  
 på kroppen giver nem adgang i  
 besværlige positioner
• Fås i 5, 10 og 25 t

Hydraulisk donkraft

Surringer

• 4 tons surringer, 10 m med kraftige  
   kroge
• 2,5 tons surringer, 6 m med kroge

• Pulllift 0,25 – 9 ton
• Kæde med EN818-7-T
• Mulighed for længere kæde
• Maskinfræsede og hærdede  
 gear
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Vi har
• Egen syafdeling til special fremstilling

Og vi har altid følgende på lager
• Rundsling
• Fladstropper
• Komprimatorstropper

Alle stropper fås I 1-12 mtr og I 1-60 ton.
Vi kan også lave specielle stropper til din unikke 
løfteopgave

Løftestropper 
         & Rundsling

Løftebeslag & Loops

WIRELOOPSFRIMEDA 
LØFTEBESLAG

• Fås fra 1,3 – 20 ton
• Har stor bevægelighed 
 på emnet

• Fås fra 2,5 – 26 ton
• Har et meget fleksibelt 
 anhugningspunkt

• Fås fra M6 til M52
• WLL 0,8T – 125T

DEHA og PHILIPP 
LØFTEBESLAG

Elkædetaljer 

• Løfte kapacitet 100 – 2000 kg
• Fås med både radiostyring eller
 fast styretryk
• Løftehøjde efter dit ønske

Elkædetalje

Selvlukkende pladekloRørophæng
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• Udlejning & nyanskaffelse • Løfte kapacitet 100 – 500 kg • 

• Wirelængde tilpasses dit behov • Lav vægt • Radiostyring eller styretryk •

                           Wire

Minifor TR-serie

Vi har kabelklemmer til de mest 
gængse kabel typer fra 1-40mm 
wire. De må dog ikke bruges til løft

Vi lagerfører blandt andre følgende 
typer af wire: 

• Standard 6x36 + IWRC
• Rotationsfri wire
• Rustfri wire
• Nylon- & PVCforhudet wire

Vi har wire i næsten alle størrelser. 
Det betyder for dig at vi kan levere 
i langt de fleste tilfælde fra dag til 
dag. 

Pressetang Wiresaks

• Vi har wiresakse i forskellige   
 størrelser. Den største vi har,   
 kan klippe Ø 16mm wire

• Hvis man skal klippe en tykkere   
 dimension af wire, kan vi levere   
 en wirecutter eller hydrauliske   
 cuttere

Minifor og Tirak

• Vi har pressetænger i forskellige   
 størrelser. Anvendes til at lave   
 presninger på wire

Container wire

• 16 mm x 12 m
• Rundkous

Tirak

Tirak til materialer Tirak manriding

• En Tirak fra Tractel giver dig uendelige   
 muligheder, flexibilitet, kvalitet og er en   
 pålidelig maskine
• Wire længde efter eget ønske og med en  
 WLL fra 0.3 - 3 ton
• Kan anvendes både til materialer og til   
 manriding

• Minifor serien er af letvægt, kompakt og    
 nemme at håndtere
• Wire længde efter eget ønske og med en WLL   
 fra 100 - 500 kg

• WLL variere fra 0.3 - 3 ton
• Wire længde efter eget ønske
• Kompakt størrelse

• WLL variere fra 0.3 - 2 ton
• Wire længde efter eget ønske
• Kompakt størrelse
• Certificering: EN1808
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Lastvognsnet 
         & Støttebensplader

• Støttebensplader hos os er produceret af   
 genanvendeligt kunststof og er splintfrie

• Støttebenspladerne kan special fremstilles   
 efter ønske også til fastmontering. De kan med  
 fordel også anvendes som underlag for stilladser  
 og donkrafte. De er nemme at håndtere, da   
 alle støttebensplader er monteret med et kraftigt  
 håndtag

• Støtte kapacitet: 10, 15, 20, 25, 30, 40 og 50 t

• Vægt: Afhænger af størrelsen og den påkrævede  
 støttekapacitet for pladen. Spænder ml. 6-57 kg

 OBS Støttekapacitet afhænger af underlaget

• Gummierede lastvogsnet der er både slidstærke og    
 skridsikre 

• Nettene kan bestilles i flere farver og størrelser

• Føres i to kvaliteter

Vi efterser og afprøver løftemateriel, kæder, taljer, dynamometre, wirestropper, bløde 
stropper, donkrafte, sjækler, sikkerhedsmateriel m.m. 

Hos Einar Madsen ApS er vi akkrediterede og certificerede af Tractel B.V. til at udføre 
de lovpligtige tekniske eftersyn og service på TIRAK, BLOCSTOP og MINIFOR

Eftersyn, Certifikater
                & Afprøvning

Lastvognsnet

Støttebensplader og elefant fødder

”
”

Vores sælger sidder 

altid klar til a
t hjælpe, 

ring endelig på:

+45 4020 1966

Flyttehund

• Vores flytthunde kan bruges  
 til mange forskellige formål.  
 Med en skridsikker overflade  
 og 4 robuste kunststofhjul, 
 bliver det langt nemmere at  
 flytte ikke håndterbare 
 elementer

Stålsjækler, også i rustfri
• Vi har sjækler i mange størrelse, både
  rustfri og stålsjækler. 
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LLX1 0,5 - 20T

LLX2 0,5 - 10T

LLXH 15 - 250TLLZ2 1 - 20T

DYNAFOR 
dynamometre

• Hurtigt og præcist 
 digitalt display.

• Til alle typer med 
 trådløst display kan 
 tilkøbes Pc Kit 
 til overførsel af data



Test

• Lovpligtige eftersyn og trækprøver foretages i vores serviceafdeling I Rødovre

• Vi efterser og godkender også direkte hos kunden

• STORT udvalg af løfte komponenter i vores testbil

• Vi fremstiller gerne nye kæder direkte hos Jer


