Våre verksteder setter sikkerheten først – det kan du stole på!
I Norge finnes flere enn 10.000 lifter og i henhold til Arbeidsmiljøloven skal det kunne dokumenteres
at hver lift har vært kontrollert av en sertifisert sakkyndig virksomhet i løpet av de siste 12 måneder.
Kontrollmerket skal være lett synlig på liften og angi sist kontrollert og måned for neste kontroll.
LOXAM Rental har 4 profesjonelle verksteder med
faglig dyktige servicemedarbeidere med mange års
erfaring i reparasjon og vedlikehold av maskiner og
utstyr. Vi utfører sertifiserte sakkyndige kontroller,
vedlikehold og reparasjoner på både eksternt
materiell så vel som eget utstyr.
Vi kan hjelpe deg
Vi utfører service og reparasjon av lifter og andre
mekaniske/hydrauliske maskiner. Vi har verksteder
og kvalifisert personell med servicebiler som kan
rykke ut ved driftsstans.
Vi har alt utstyr som skal til for å teste og reparere
personløftere. I dette inngår testing og
kapasitetsmåling av batterier og vekter for
innstilling av utlegg på stabilitetsstyrte lifter.

Enhver kontrollert personløfter utstyres med et
godt synlig oblat som viser når neste årskontroll
senest skal utføres.
Vi er sertifisert gjennom Norsk Sertifisering og
medlem av Norsk Utleieforening. Vi har høy
kompetanse på Dino, Denka, Omme, JLG, UpRight,
Lui Mini, Haulotte m.fl.
Når skal vi hjelpe deg?
Kontakt din nærmeste LOXAM Rental-avdeling og få
et godt tilbud fra oss. Vi utfører vedlikehold,
årskontroll og reparasjoner av alle typer
personløftere og annet utstyr. Vi har kompetansen
og fagfolkene!

Vi kan skaffe deler fra de fleste liftfabrikanter og vi
har bruksanvisninger for de fleste typer
personløftere.
Skulle det være behov, kan vi også reise ut og utføre
vedlikehold og årskontroll der personløfteren står.
Årskontroll (periodisk sakkyndig kontroll)
I henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift, Best.nr:
703 om utførelse av arbeid, skal en kunne
dokumenteres at enhver personløfter har vært
ettersett og kontrollert av godkjent kontrollør
innenfor de siste 12 måneder. Ved årskontroller
(periodisk sakkyndig kontroll) blir det alltid foretatt
en prøvebelastning av personløfteren og
årskontrollen skal dokumenteres skriftlig og
journalføres.
Vi utfører lov- og forskriftspliktig årskontroll og
ettersyn på mer enn 500 personløftere hvert år. Vi
har 4 verksteder og servicebiler som kan rykke ut og
yte “nødhjelp” eller utføre service og/eller
årskontroll på stedet.
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