Service och installation
Fallskydd, skidliftlinor m.m.

Inspektion, service och installation

Carl Stahl erbjuder ett komplett program av inspektion, service och installation av lyft- och
materialhanteringsutrustning samt fallskyddsutrustning. Vår personal har en gedigen utbildning och uppfyller kvalitetssäkring enligt EN-473, EN-365, AFS 2001:03, AFS 2006:06 mfl

Inspektion och service
Vår servicetekniker har med sig all nödvändig utrustning som krävs för att utföra inspektion och kontroll samt en stor
mängd reservdelar för att reparera utrustning direkt på plats. Vi sätter högt värde i
att den periodiska tillsynen av utrustningen
sker på ett effektivt sätt med minimal
inverkan på er produktion, vi arbetar därför
snabbt och effektivt med högsta noggrannhet.

Installation
Installation utförs enligt tillverkarens anvisningar enligt kvalitetssäkrade arbetsmetoder. Vi utför normalt mekaniskt fältmontage men kan tillhandahålla kompletta
projekt inkl elinstallation, provning och
testning samt ombesörja slutbesiktning.

RFID – Chip-märkning av utrustning
I samband med inspektion och service,
monterar Carl Stahls tekniker transpondrar
(chip-märkning) på all din utrustning. Du
får också en komplett databas med tillhörande check-listor och rekommenderade inspektionsintervall på alla dina redskap.
Med chip-märkta redskap och en databas för registerhållning får du 100% kontroll på all din
utrustning. Risken för förväxling av redskap är helt eliminerad.

Kvalitet
Vår personal har genomgått ett gediget
utbildningsprogram och är certifierade*
för att utföra sina arbetsuppgifter. Vår
personal hålls kontinuerligt uppdaterad
med de senaste rönen inom respektive
produktområde och naturligtvis uppfylls
kvalitetssäkring och säkerhetsbestämmelser enligt EN-473, EN-365, AFS 2001:03,
AFS 2006:06 mfl.
Normalt utförs installation, inspektion och
service enligt gällande svensk/europeisk
standard, men på begäran erbjuder vi
även inspektion enligt BGR 500, LOLER
98 mfl då andra inspektionsregler, certifikat och protokoll krävs och utfärdas.
* I den mån det är tillämpligt

kundcenter@carlstahl.se

Serviceavtal
När du tecknar serviceavtal med Carl Stahl så
är du garanterad att alltid uppfylla myndighetskraven på att ha kontrollerad och testad utrustning genom att vi regelbundet inspekterar,
testar och ser till att din utrustning fungerar.
Efter utförd inspektion och service får du databasen där all din utrustning är registrerad så
att du enkelt kan komplettera och administrera
din utrustning.
I databasen lagras all historik på din utrustning
inklusive reparationer, justeringar inspektioner
mm. Detta är ett mycket värdefullt verktyg vid
systematiskt arbetsmiljöarbete.
I samband med inspektionen ger vi tips och råd om hur säkerheten i samband med hantering
av lyftutrustning kan förbättras.
Kontakta oss på Carl Stahl för vidare information om våra tjänster.

Vårt utbud
• Installation av traverssystem, svängkranar, telfrar, rullbanor, lyft- och tiltbord, fasta fallskyddssystem och
säkerhetsutrustningar mm
• Projektering och installation av I-SYS® och X-TEND® rostfria stållinesystem för offentliga miljöer
• Inspektion och reparation av lyftredskap såsom lyftkättingar, stållinor, magneter, lyftklor och saxar, lyftok etc
• Inspektion, service och reparation av manuella lyftblock, vinschar och taljor
• Service och reparation av lufttelfrar, eltelfrar, åkverk mm
• Inspektion, service och reparation av hydrauliska verktyg, cylindrar, pumpar etc
• Installation, inspektion och service av fallskyddsutrustningar
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Välkommen till Carl Stahl AB
Carl Stahl AB är ett väl etablerat företag inom skidliftanläggningar som bland annat utför:
• Linbyten
• Kortningar av stållinor
• Splitsning
• Lagerbyten
• Ombyggnationer
• Service
Vi har mångårig erfarenhet inom branschen och åtar oss såväl
stora som små projekt runt om i Norden.
Idag säljer, levererar och installerar vi högkvalitetslinor som tillverkas enligt gällande Europastandarder med gällande certifikat.
Tillsammans med samarbetspartner och producenter har vi lång
erfarenhet vad som krävs för att kunna erbjuda lång livslängd på
stållinor.
Vi har dessutom fullt sortiment gällande lyftredskap, specialverktyg,
fallskydd och reservdelar från ledande leverantörer ex. Tirfor, Habegger mm.
Kontakta oss gärna för mer information!
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