PRODUKTKATALOG 2022
EL & TEKNIK
DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993
Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993, og helt fra start har vores fokus været
den faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et
bredere sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.
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Velkommen til...
Hos Garant Udlejning sætter vi en ære i at levere værktøj og maskiner af
høj kvalitet til vores kunder. Med vores mere end 25 års erfaring inden for
materieludlejning, står vi klar til at hjælpe dig med lige præcis det materiel,
du mangler.
Der er ingen grund til at have specialværktøj, som du kun bruger få gange
om året, liggende og samle støv på hylden. Det er simpelthen en dårlig
forretning. For lige meget hvor sjældent du bruger værktøjet, har du jo
stadig udgifterne til service, kalibrering og lagerbygningen.
Derfor har vi hos Garant Udlejning specialiseret os i at have lige præcis de
specialværktøjer på lager, som særligt installatører i el- og VVS-branchen
har brug for. Men er du også på jagt efter en stubfræser, en minigraver, et
rullestillads eller måske en facadefræser, så har vi det, du har behov for. Og
mere til!
Spar køreturen - Vi sender materiellet til dig!
Vores service inkluderer også levering. Der er ingen grund til at forlade
pladsen, når du lejer hos Garant, og vi bringer gerne varerne ud til dig - I
Storkøbenhavn og Odense endda indenfor en time med værktøjer op til 25
kg. Det giver dig mulighed for at planlægge dine opgaver, og sparer dig for
spildtid og unødvendig kørsel.
Når du er færdig med materiellet, pakker du det i transportkassen
og bestiller en afhentning - så kommer vores fragtpartner og henter
materiellet. Tøv endelig ikke med at ringe til os, hvis du har spørgsmål eller
har brug for hjælp.
Vi er her for dig!
Med venlig hilsen personalet i Garant Udlejning
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Indhold:
SIDE:
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KABEL/NETVÆRKSTESTERE/MULTIMETER (NYHED)

7

KABELSØGER OG A-RAMME SØGER

8

METALEDETEKTOR

8

TERMOGRAFIKAMERA

8

ANALYSATORER, LAVSPÆNDING

9

STRØMTÆNGER ENERGIANALYSATOR

9

JORDMODSTANDSTESTER

9

FIBERKONNEKTERING
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LYDMÅLER & LYSMÅLER

10

FUGTMÅLER (NYHED)

11

ROTORLASER (NYHED)

11

RADONDETEKTOR

11

MASKINE- OG TAVLETESTER

12

VENTILATIONSKIT (NYHED)

12

INSPEKTIONSKAMERA

14

PRESMASKINER, PRESBAKKER & PRESTÆNGER (NYHED)

15

KABELKLIPPERE

16

EL-TRANSPORTVOGN/EL-PALLEKÆRRE (NYHED)

17

GULVSLIBEMASKINE/GULVVASKEMASKINE

17

MATERIALESUG

18

RILLESKÆRER

18

KABELSTRØMPER/KABELTRÆK (NYHED)

20

SØGEFJEDER (NYHED)

20

KABELTRAILER/KABELTÅRN/KABELTILBEHØR (NYHED)

21

LIFTE (NYHED)

22

PLADEVOGN (NYHED)

22

EL-SÆKKEVOGN

23

MATERIALEHEJS

23

FALDSIKRING
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VINDUEMONTAGE

25

BYGGESTRØM & BELYSNING
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OPBEVARING (NYHED)
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RULLESTILLADS (NYHED)
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Autoriseret værksted

KONTAKT:
Michel Hansen
Værkstedschef
E-mail: michel@garant.dk
Mobil: 25 35 40 02
Martin Hahn
Værkstedskonsulent
E-mail: martin@garant.dk
Mobil: 43 63 03 06

Smiley-ordningen kender de fleste inden for fødevareindustrien,
men vidste du også, at den samme ordning findes inden for kontrol
af godkendte værksteder? Ved kontrollen foretager konsulenter fra
Teknologisk Institut blandt andet en lift- og maskinkontrol for at
kontrollere, at værksteder lever op til de gældende standarder.
Det gør vi selvfølgelig i Garant Udlejning, og vi har således fået en
glad smiley, men ikke nok med det. Da det er fjerde gang i streg, at
vores dygtige værkstedsfolk bliver tildelt den fineste bedømmelse,
så får vi også en guldhjelm som bevis på, at vi har et værksted i
topklasse. Tag således endelig kontakt, også gerne private kunder,
hvis du skal have:
•
•
•
•
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Reparation af værktøj og specielværktøj.
Certificerede årseftersyn af maskiner, lifte og trailere.
Opmåling til brug af lifte på byggepladser.
Vi håndterer alle fabrikanter og modeller.
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Din komplette udlejningspartner
DEN FAGLIGE HÅNDVÆRKERS UDLEJER SIDEN 1993
Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993 og helt fra start har vores fokus været den
faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere
sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.

I vores øvrige sortiment finder du blandt andet:
•
•
•
•
•

Specialværktøj til håndværkere og entreprenører.
Lifte, rullestilladser og stiger til at arbejde i højden.
Minigravere, pladevibratorer, motorbør og tvangsblandere.
Dykpumper, vandstøvsugere og affugtere.
Betonslibere samt borende og skærende værktøj til beton.

Hos Garant Udlejning har du mulighed for at booke din ordre gennem vores
online-udlejningsside. Her kan du selv vælge, om du vil have det leveret, eller
du sender en kollega ud til os i Glostrup og afhenter det.

Skal du have leveret din lejeordre, så klarer vi også det. For eksempel kan vi
levere på helt ned til en time i Storkøbenhavn og Odense, så du kan fortsætte
ude på arbejdspladsen med andre opgaver og dermed minimere spildtiden.

Vi kender det selv. På de mest ubelejlige tidspunkter sker uheldet, og det er
selvfølgelig gerne, når butikkerne har lukket. Bare rolig. Vi har en døgnbemandet
vagttelefon, og vi kan derfor altid hjælpe dig. Ring på 43 63 03 06.
Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363 0306 • Mail: Garant@garant.dk
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KABEL-/NETVÆRKSTESTER & MULTIMETER

KABELTESTER INTL FLUKE DSX2-5000 CLASS 6A
Kabeltester fra Fluke Networks til test og certificering
af kobberkabler. DSX2-5000 har en stor touchskærm
der letter betjening og aflæsning af testresultater. Med
ProjX-projektmanagement kan du let skifte mellem
flere projekter uden at skulle tænke på kabeltyper og
teststandarder.

KABELTESTER FLUKE MICROSCANNER 2 PRO KIT
Instrument til kontrol af kobberkabel-installationer
dette være sig telefon-, data- eller antennekabler. Måler
afstanden til eventuelle brud og laver en venlig og grafisk
fremstilling af resultat. Mulighed for at finde kabler via
lyd/toner.

MULTIMETER DIGITAL FLUKE 28 II EX
Det mest robuste egensikre multimeter i verden.
Støvtæt og vandtæt (IP67). Målinger op til 1000V/10A
(uden for Ex-farligt område). Min./Max/Gns og Peakcapture. Lavpasfilter til nøjagtige målinger af variabel
hastighed på motordrev, input alarm og display med
baggrundsbelysning.

SPÆNDINGSTESTER PFISTERER KP-TEST 5
Spændingstester for 3-faset net, 10-20kV, 50Hz.
Testeren angiver tilstedeværelse af driftsspænding, når
spændingstesteren er i kontakt med lederen. Den er
kendetegnet ved sit høje niveau af brugervenlighed og
brugersikkerhed. Integreret hørbart signal til pålidelige
spændingstest selv i et støjende miljø. Ekstremt lyse
LED i klart layout for at forhindre forvirring samt
omfattende selvtest ved tænding
6
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COMBITESTER HT COMBI 419
COMBI419 er en innovativ og smart multifunktionel
installationstester designet til at udføre alle
sikkerhedstests, der verificeres på elektriske
installationer i overensstemmelse med nyligt standarder
(VDE0100, BS7671 osv.). COMBI419 er meget let at
bruge og har et stort antal interne funktioner, der kan
vælges ved hjælp af flersprogsmenuen.

KABELSØGER & A-RAMME FEJLSØGER

LEDNINGSSØGER SR-24 (MED BLUETOOTH® OG GPS)
SR-24 er et præcisionsinstrument til lokalisering af
installationer med GPS og Bluetooth teknologi, hvilket
betyder, at eksternt dataregistreringsudstyr nemt kan
integreres. Modtageren viser installationens position
og retning på displayet, hvilket giver en umiddelbar
lokalisering. For at give ekstra tryghed advares
operatøren både vha. lyd og meddelelser, hvis signalet
forvrænges.

A-RAMME FEJLSØGER RIDGID FT 103 + FT 30
RIGID A-ramme fejlsøger er et specielt udviklet system
til lettere lokalisering af jordforbindelsesfejl i nedgravede
isolerede kabler.
•
•
•
•

Specielt udviklet retningsbestemt fejlsøger.
Lokaliserer isoleringsfejl op til to megohms.
Referenceudlæsning til fastlæggelse af fejlposition.
Slidstærk, pulverlakeret letvægtsaluminiumsramme.

KABEL- OG INSTALLATIONSSØGER METREL MI2093
MI2093 er et komplet kabelsøgersæt for søgning/
lokalisering af skjulte kabler og ledninger. Sættet har
en senderenhed, der kan bruges på installationer med
og uden spænding, samt en modtager med justerbar
følsomhed. Der er mange anvendelsesmuligheder bl.a.
søge og følge kabler i vægge, loft og gulve, finde gruppeafbrydere, identificere et bestemt kabel iblandt mange,
finde kortslutninger, jordfejl og afbrudte ledere.
Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363 0306 • Mail: Garant@garant.dk
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METALDETEKTOR

MAGNETISK METALDETEKTOR RIDGID MR10
MR10 lader dig hurtigt finde nedgravede jern- eller
stålgenstande såsom: ventil-/kranskasser, kloakdæksler,
støbejernsrør, stålbeklædninger, brøndindkapslinger,
forstærkede septiske tanke og stik. Metaldetektoren
er meget følsom med både audio og visuel feedback,
og AutoNull-funktion blokerer interferens i nærheden
fra eksempelvis biler eller metalstakitter. Detektoren er
ergonomisk og kommer i et robust design.

TERMOGRAFIKAMERA

TERMOGRAFIKAMERA BOSCH GTC 400 C
Varmekameraet måler og visualiserer
temperaturforskelle på få sekunder og registrerer
resultaterne. Intelligent billede-i-billede-teknologi
overlejrer detaljerede virkelige billeder og
termografibilleder i et billede i høj kvalitet med tydelig
lokalisering af temperaturforskelle.

ANALYSATORER, LAVSPÆNDING

ENERGIANALYSATOR QUALISTAR CA8335 & CA8336
Brugervenlig 3-faset energianalysator til overvågning
og fejlfinding på alle former for El-installationer. Nul
bliver beregnet. Instrumentet kan vise kurver, søjler
mm. på den indbyggede farveskærm. Har 2 MB stor
lageringskapacitet og mulighed for programmering af
alarmeringsniveauer med tilhørende dataregistrering.
Mulighed for udlæsning til PC og efterbehandling i
Windows software. Måler sand RMS, spænding, strøm,
Cos, kW, kWh, kvar mm. Opfylder EN 50160 og IEC
61010-1 KAT IV 600V.
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STRØMSTÆNGER ENERGIANALYSATORER

STRØMTÆNGER
Til CA 833x Qualistar.
4 X MN93A: 0,005-5-100A AC
KAT IV 300V; KAT III 600V grænseværdier.

JORDMODSTANDSTESTER

DIGITAL JORDMODSTANDSMÅLING GEO 416
Nyt smart instrument for nem og hurtig måling af
overgangsmodstand til jord samt jordens ledningsevne.
Instrumentet måler både 2-polet med f.eks. nul som
reference, 3-polet med to hjælpespyd samt 4-polet
med fire spyd for måling af jordens ledningsevne.
Instrumentet måler også spænding (støj) og har et stort
belyst og let aflæseligt display med hjælpefunktioner og
diagrammer, hvor informationerne vises samtidig.

FIBERKONNEKTERING

KONNEKTERINGSÆT LK PREPOLET MT-RJ, SC, LC OG
ST
LK konnecteringskuffert, der gør det muligt at montere
ST, SC, LC og MT-RK konnektorer på fiberkabler.
Logningsintervallet vælges i området mellem 5 sek. og 8
timer.

Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363 0306 • Mail: Garant@garant.dk
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LYDMÅLER
LYDMÅLER ELMA 1352C MED DATALOG
Smart lyd og støjmåler med indbygget datalogger
med plads for op til 32.000 målinger. Instrumentet
er bygget til at opfylde IEC 61672-1 klasse 2 for
lydmålere. Instrumentet har mange faciliteter bl.a.
belyst display med analog bargraph, min./maxhold,
automatisk/manuelt områdevalg, analog AC/DC-udgang,
kalibreringskontrol, C-A filter, ur, hurtig/langsom måling
samt mulighed for ekstern spændingsforsyning.

LYSMÅLER
BELYSNINGSMÅLING MAVOLUX 5032 C USB
Lille transportabelt belysningsstyrkemåler med meget
stort måleområde. Farve- og cosinuskorrigeret i samtlige
måleområder. Instrumentet er udstyret med automatisk
områdevalg, datahold, hukommelse samt USB-port. På
den medfølgende software kan data overføres til PC, og
instrumentet kan fjernbetjenes. Instrumentet leveres
i taske inkl. ekstern sensor, software, USB-kabel og
kalibreringscertifikat.

FUGTMÅLER

LASERLINE FUGTMÅLER
Professionel materialefugtmåling. Hurtig og ikkedestruktiv med Bluetooth-interface. Non-destruktiv
måling af materialefugt ved hjælp af kapacitiv
måleproces. Det målte materiale bliver ikke ødelagt.
62 valgbare materialekarakteristika: 56 træ- og 6
byggematerialetyper (cementgulv, anhydritgulv,
gipspuds, gasbeton, beton, kalksandsten). IndeksZoom og hurtig lokalisering af fugtighed i tykkere
byggematerialer. WET-alarm: Ved vådt materiale lyder
der - ud over den røde LED-indikator - en advarselstone.
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ROTORLASER
ROTORLASER SPECTRA LL100N M + HR320 KOMPLET
Komplet fuldautomatisk rotationslaser inkl. modtager
(HR320), trefodsstativ og stadie i guncase-kuffert
Fuldautomatisk, selvnivellerende i vandret plan. Manuelt
envejsfald med fjernbetjening RC601 (tilkøbes), og med
aftagelig top så man kan undgå døde vinkler og med en
rækkevidde med modtager på 350 m. Nem enknapsbetjening til hurtig opstart. Leveres med HR320
modtager, batterier, kuffert, treben og stadie.
ROTATIONSLASER LASERLINER CUBUS 110S
•
•
•
•
•

Fuldautomatisk rotationslaser
Selvnivellerende både horisontalt og vertikalt
Motorophæng
Selvnivelleringsområde på 5° og nøjagtighed 1.5
mm./10 meter
Laseren kan arbejde med prik, scanning og rotation i
flere hastigheder

RADONDETEKTOR
RADONDETEKTOR DIGITAL ELMA
Meget simpel måling af radon - tænd og du er i gang.
Efter et par dage har du første indikation af niveauet
i rummet der måles i. Radonstrålingen måles i Bq/
m3 og Sundhedsstyrelsen samt bygningsreglementet
anbefaler, at simple radonforebyggende foranstaltninger
iværksættes ved niveau over 100 Bq/m3. Ved
niveauer over 200 Bq/m3 bør der iværksættes mere
omsiggribende tiltag med radonsug under huset.

MASKINE- OG TAVLETESTER
MASKINE- OG TAVLETESTER FULLTEST HT 4050
Fulltest HT 4050 fra HT-Italia er et instrument til test
efter bl.a. EN 60204-1, (VDE0113) EN 60439-1, IEC
60335-1, IEC 60601-1 og IEC 60950. Instrumentet
er velegnet for test af maskiner, tavler samt visse
medicinske installationer og husholdningsmaskiner.
Hukommelse og printmuligheder for dokumentation af
alle lovkrav.
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VENTILATION/VENTILATIONSKIT

VENTILATIONS BASIC KIT
Velegnet til komfortventilation og indeklimamålinger
samt fx kontrol af ventilationsanlæg og måling af
skorstenstræk. Ventilationskittet indeholder: T425
anemometer med fast termisk føler. Indbygget
teleskopstang til nøjagtig måling af lufthastighed,
volumenflow, temperatur samt beregning
af gennemsnitmålinger og multipunkt. T510
differenstrykmåler i lommeformat til flowmålinger med
pitorør.

ANEMOMETER-FLOWMÅLER TESTO 410-1
Et handy anemometer til måling af lufthastighed med et
fire cm vingehjul til måling af flow, windchill og mange
andre faktorer.
•
•
•
•
•

Visning af maks. og min. værdier.
Holdknap fastholder værdi på display
Baggrundsbelysning af displays.
Tidsstyret middelværdimåling.
Testo 410-2 kan også måle fugt.

INSPEKTIONSKAMERA
HÅNDHOLDT RIDGID SEESNAKE
17 mm. vandtæt kamerahoved i aluminium med
fire ultrakraftige LED-lamper, som sender billeder i
enestående billedkvalitet til den 2,4” LCD-farveskærm.
Der er desuden en videoudgang til overførsel af
levende billeder til eksterne enheder og 180° digital
billedrotation til opretstående billeder. Kufferten
indeholder: - 3 stk. søgespidser (magnet, krog, spejl),
90 cm. fleksibelt kamera, oplader, datakabel og SD
hukommelseskort.
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Specialister siden 1993

Garant Udlejning har lejet værktøj og maskiner ud siden 1993. Helt fra start har vores fokus været den
faglige håndværker og installatør. Derfor finder du ikke en dansk udlejningsvirksomhed med et bredere
sortiment målrettet elektrikere og VVS-branchen.
SPECIALVÆRKTØJ NÅR DU SKAL BRUGE DET
Garant Udlejning har specialiseret sig i dyrt specialgrej, som bruges i kortere perioder. Derfor har vi
gjort det til vores mission at kunne levere værktøjet, hvor du står, når du skal bruge det. Det betyder,
at du i kan Storkøbenhavn få leveret alt specialværktøj på en time. Vores personale består af dygtige
håndværkere – derfor er de altid klar til at vejlede dig om det rigtige valg af maskiner og værktøjer, så du
får løst din opgave hurtigt og effektivt.
EN DEL AF NETHIRE – DANMARKS STØRSTE UDLEJNINGSNETVÆRK
Garant Udlejning er en del af Nethire-netværket, et fællesskab med mere end 100 udlejningsforretninger
i hele Danmark. Derfor kan vi sikre levering af varer i hele landet gennem vores partnernetværk
– og sende dig fakturaen fra Garant. Nethire tilbyder desuden et materielstyringssystem, som er
skræddersyet til virksomheder i byggeriet. Har du Nethire materielstyring, så kan du booke Garants grej
med levering direkte i dit system og få overført udgifter og forbrug direkte på dine byggesager.
Du er altid velkommen til at ringe eller komme forbi vores forretninger i Glostrup og Odense. Men
hvis det skal gå stærkt, kan du leje online og booke direkte, hvor du står på få minutter, så snart du er
oprettet som kunde i vores system. Det betyder, at du ikke skal spilde tiden på at booke grej, men kan
bruge den, hvor den gør en forskel: Hos kunden.

Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363 0306 • Mail: Garant@garant.dk
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PRESMASKINER, EL-KABEL
PRESMASKINE ELPRESS AKKU PVX1300DB
PVX1300DB Elpress presværktøj med gaffel er udstyret
med den nyeste DUAL-teknik. Værktøjet er 100% bagudkompatibelt og godkendt til anvendelse sammen med
Elpress’ B-bakker og DUAL-bakker. Pistolen har et
display som giver værdifulde oplysninger f.eks. antal
presninger, batteristatus, serviceintervaller m.m.
PVX1300DB er konstrueret i et nyt ergonomisk design
og med en gaffel som giver større ydeevne.

PRESMASKINE (DORN) KLAUKE EKM 60IDCFB
Akku el-hydraulisk presmaskine til dornpres. Den
har en super smart LED-lampe, som lyser op for dig,
når du arbejder på mørke steder eller med dårlig
belysning. Meget velegnet til komprimerede ledere
Især til finstrengede ledere i henhold til DIN EN 60228
Service efter 10.000 pres eller hvert 3 år. tjek display på
maskinen.
PRESMASKINE KLAUKE EKM 60/22 CFB
Akku el-hydraulisk presmaskine. Alle data kan nemt
læses via Bluetooth og kvalitetssikring via visuelle og
hørbare signaler ved fejl. Automatisk tilbagetrækning,
når betjeningen er fuldført. Med kun én knap til styring
af alle værktøjsfunktioner er maskinen utrolig nem at
arbejde med. HUSK: Vælg hvilke bakker der skal følge
med maskinen - hør vores personale. Service efter
10.000 pres eller hvert 3 år. tjek display på maskinen.

PRESBAKKER

Husk vi har et stort udvalg af
presbakker til Klauke EKM 60/22 CFB
og C-klemmer til bl.a. Elpress.
PRESBAKKER TIL KABLER OG SKO
•
•
•

Sekskantpres CU Klauke 6-300 mm².
Rundpres ALU/CU Klauke 6 mm2 til 240 mm²
Sekskantpres ALU Klauke 6 mm2 til 300 mm²

Vi har i det hele taget Danmarks bredeste udvalg af
prestænger i forskellige størrelser - så ring til vores
udlejningskonsulenter og hør, om vi ikke har lige den
model, du har brug for.
14
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PRESTÆNGER
MANUEL PRESTANG TIL KABLER KLAUKE K18
Manuel tang med 360 graders drejeligt C-hoved og
teleskopgreb. Kommer samlet i metalkasse og med
bakker til de fleste opgaver.
•
•
•
•

RU: (se/sm) 0-16-35/25-50/35-70/50-95/70120/95-150/120-185/150-240/185 mm²
A: 16/25-35-50-70-95/120-150 mm²
R: 6-10-16-25-35-50-70-95-120-150 mm²
Vægt: 4,6 kilo

MANUELT PRESVÆRKTØJ TIL KABLER VDE1300
+ EL-PRESS V1311
Presser svensk standard SEN-normerede kabelsko Dorn
presning. Presbakker skal vælges som tilbehør.
•
•
•
•

Cu-forbindelser 10-400Q
Al-forbindelser 16-240Q
Cu-afgreninger 6-120Q
Vægt: 6,4 kilo

PRESTANG PFISTERER CONNEX 4-5S + CONNEX 1-3S
CONNEX 1-3S:
Til Connex størrelse 1-3/3-S, 1+2+2 (XL)+3/3-S+3/3-S
(XL)

KABELKLIPPERE
KABELKLIPPER RIDGID/REMS
Højbelastbar kabelsaks produceret af smedet og hærdet
specialstål til klipning af elektriske kabler=300 mm² (Ø
30 mm). Drift med elektriske REMS radialpressmaskiner
(undtaget REMS Mini-Press ACC) og med andre egnede
radialpressmaskiner af andre fabrikater.
NB! Kan ikke anvendes sammen med Klauke eller Elpress-maskiner.
Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363 0306 • Mail: Garant@garant.dk
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KABELKLIPPER
KABELKLIPPER 75MM 18V AKKU MILWAUKEE M18
Fjernstyret hydraulisk kabelsaks til brug under jorden.
Klipper kabler trådlåst på under 10 sekunder med en
kraft på 77,8 kN. Klipper aluminium- og kobberkabler
op til 75 mm. Fleksibelt topbetjent design gør, at den
også kan bruges stationært. 340° roterbart hoved med
en hydraulisk pumpe der yder 77,8 kN for maksimal
produktivitet. Milwaukee® ONE-KEY™ teknologien gør
det muligt at se alt data på værktøjet trådløst.

EL-TRANSPORTVOGN
EL TRANSPORTVOGN RAVENDO TW 1500 EL
Med El Transportvogn TW 1500 får du en effektiv
motoriseret transportvogn til sikker transport af tungt
gods. Transportvognen er udviklet med fokus på høj
funktionalitet og et ergonomisk arbejdsmiljø.
•
•
•

L x B x H total (mm): 1500 x 700 x 470
Egenvægt (kg): 146
Lastkap./Volume (kg/ltr.): 1000

EL PALLEKÆRRE RAVENDO EPT 80 TIP
Eldrevet produkt til flytning af stenhoveder. Pallekærren
er udstyret med en kraftig eldrevet akselmotor på 400W,
Litium-Ion batteri og justerbare gafler. Pallekærren med
motor sikrer en sikker og let transport i terræn, på rampe
og på stillads med stenhoveder. Ergonomiske håndgreb
sikrer optimal bevægelsesfrihed. Trinløs acceleration
både frem og tilbage. Motorbremse på 4 Nm.

HUSK! BØRKASSE TIL PALLEKÆRRE
•
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EL-SÆKKEVOGN
EL-SÆKKEVOGN TIL TRAPPER
Den stærkeste elektriske trappesækkevogn inden for
Fold-L modellen med en bæreevne på i alt 170 kg.
Vognen er perfekt til alle situationer og udover at køre
op ad normale trapper, er den også brugbar til vindel- og
spindeltrapper. Vognen er installeret med en intelligent
automatisk bremser. Dette aktiveres, når du trykker på
styringsknappen, og du ser at den lille grønne lampe
blinker. Fold-L 170 kg model har en tophastighed op ad
trapperne på i alt 29 trin/min.
EL SÆKKEVOGN CLM 200 LS
Eldrevet sækkevogn til flytning af emner op til 200 kg. El
sækkevognen er udstyret med en eldrevet akselmotor på
250W, Litium-Ion batteri, bæreplade og udfaldsramme.
Med el sækkevognen får du en sikker og let transport,
der er udstyret med ergonomiske håndtag, der sikrer
en optimal bevægelsesfrihed. Genopladeligt Litium-Ion
batteri 24V. El sækkevognen leveres samlet og klar til
brug med 220V lader.

GULVSLIBEMASKINE
SCANMASKIN SC-450 NS + SCANMASKIN SC-500 NS
Denne gulvslibemaskine er en effektiv slibemaskine,
der trods sin kompakte størrelse yder høj slibekraft og
høj effektivitet. Der er tale om en alsidig maskine til
både aggressiv og fin slibning af hovedsagelig beton og
natursten. Samtidig er gulvslibemaskinen også effektiv,
når belægninger bestående af lim, epoxy, maling m.m.
skal fjernes. Velegnet til mindre renoveringsprojekter.
Fåes også i modellen større SCANMASKIN SC-510 NS.

GULVVASKEMASKINE
GULVVASKEMASKINE GMATIC 70 BTX 85
Når den er fuldt opladet, kan du vaske op til 1.280
kvadratmeter plan overflade med dens 64 liter store
vandtank. GMATIC opererer med en arbejdsbredde på
850 mm, så du er hurtigt i gang. Løber gulvmaskinen tør
for batteri, tager det 4,5 time at genoplade den 280 kilo
tunge maskine, hvorefter du er klar igen.
Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363 0306 • Mail: Garant@garant.dk
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MATERIALESUG
MATERIALESUG RONDA 200-H POWER
En industristøvsuger der bruges til opsugning af
sundhedsfarligt støv samt til opsugning af store
mængder fint støv. Maskinen er godkendt til
opsugning af sundhedsfarligt støv efter europæisk
standard. Støvsugeren er med sin H-klasse, godkendt,
anbefalet og ideel til opsugning og afsugning direkte
fra håndværktøjer som f.eks. en Mikita eller Festool
girafsliber og andre slibemaskiner. Den klarer uden
problemer træspåner, fint savsmuld, gips, cement,
microcentment og deslignende.

RILLESKÆRER
RILLESKÆRER BEIER BDN463
Diamantrilleskæreren der kan arbejde med 4 stk.
diamantskiver påmonteret! Dette betyder, at alt
materialet i væggen bliver skåret væk i en arbejdsgang,
når der skæres en rille på op til 19 mm. bredde.
Skærebredde 7-35 mm., skæredybde 7-45 mm.
Maskinen er udstyret med startstrømsbegrænsning
samt automatisk overbelastningssikring.

KABELSTRØMPER
KABELSTRØMPE
Til kabler i Ø20-80 mm.
Anvendes til gennemføring af kabel i eks. kabelrør.
Varianter: Ø = 20-30/30-40/50-65/65-80

KABELTRÆK
TRÆKSPIL VETTER PSW10-13S
Trækspil med elektrisk motor monteret på bundramme,
der muliggør alternativ fastgørelse inkl. fodskifte.
Frekvensomformer tillader to trækhastigheder; en til
tunge kabeltræk op til 1 tons og en til lettere kabeltræk
op til 400 kp. Den er godkendt som kabelløftespil også til
lodrette kabeltræk op til 500 kg. Elektrisk motor 1,5 kW
med to hastigheder, variabel gennem frekvensomformer
20-100 Hz. Kan tilsluttes på 230 volt net eller med
adapterkabel også på 400 volt net.
18
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NYHED! Robotskæremaskine

NYHED!
FLISESKÆREROBOTTEN CUT’N MOVE
Et helt nyt produkt er landet på hylderne hos Garant Udlejning.
Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder en fabriksny
robotskæremaskine, som går under navnet Cut’n Move. Det er
odenseanske Odico, som har opfundet og leveret Cut’n Move,
og de er pionerer og førende i verden inden for robotteknologi til
byggeindustrien.
Der er tale om en mobil fliseskærerobot, der er indbygget i en
lukket standard trailer, og som kan trækkes af almindelige personeller varebiler. Cut’n Move er i stand til at overtage det slidsomme
arbejde med fliseskæring direkte på byggepladsen og via en simpel
iPad-app, kan robotten nemt betjenes af enhver.
Robotskæremaskinen kan skære i de fleste emner. Fliser af
cement, beton, keramik, granit, marmor, mursten, mv. går som
en leg, når diamantskæreskiven arbejder sig gennem emnet.
Udover at være innovativ og nem at arbejde med, så sikrer Cut’n
Move desuden et bedre arbejdsmiljø uden støv og støjgener, så
du kan med fordel skære fliser i bynære områder. I øvrigt - Du er
velkommen til at få en demonstration i vores butik i Glostrup.

SJÆLLAND
Fabriksparken 11
2600 Glostrup
Telefon: 43 63 03 06
E-mail: garant@garant.dk
Hverdage 06.00-16.00
FYN & JYLLAND
Klokkestøbervej 3
5230 Odense
Telefon: 88 70 50 00
E-mail: odense@garant.dk
Hverdag 07.00-15.00

BOOK EN DEMO!
Næste gang du er på besøg i
vores forretninger, så viser vi
gerne, hvor nemt det er. Hiv
fat i vores personale for en
demo.
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SØGEFJEDERE

SØGEFJEDERE
•
•
•

60 meter søgefjeder med diameteren 4,5 mm.
100 meter søgefjeder med diameteren Ø9 mm.
NYHED! 150 meter søgefjeder med diameteren Ø11
mm.

KABELTRAILER
TRAILER-KABELTROMLE
Kabeltromle-trailer med kapacitet til 2.000 kg og tromler
i Ø230 og 140 cm bredde. Manuelt spil, 2-akslet, 2
støtteben og påløbsbremse. Brutto 2.600 kg/netto 600
kg.

KABELTROMLETÅRN
KABELTROMLETÅRN
Vetter TH 61 tårn til løft af kabeltromler.
•
•
•
•

Kabeltromletårn Ø900-3200 mm. 60kN
Vægt: 96 kilo (2 stk.)
Kapacitet: 12 ton (seks pr. styk)
Mål: 1660 mm. x 650 mm. x 400 mm.

KABELSTATIV
KABELTROMLESTATIV
Stativet er produceret i galvaniseret stål og er udstyret
med et simpelt håndbetjent mekanisk løftesystem.
Tårnene har fem faste positioner med 100 mm.-trin. Der
kan justeres trinløst imellem de faste positioner. Især
ideelt ved ujævnt underlag, men også i situationer, hvor
stativet står på f.eks. et fortov i den ene side og på vejen
i den anden side.
20
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KABELRULLE

FLERE FORSKELLIGE MODELLER
•
•
•

Kabelrulle: Max kabel Ø155 mm.
Kabelrulle: Max kabel Ø300 mm.
Kabelrulle til hjørne: Max kabel Ø110mm

KABELAFRULLER

KABELAFRULLER
Sæt din kabelrulle her på og træk. Nem, handy og
fremstillet i aluminium. Sæt 2 stk. Roll Profi ved siden af
hinanden og bæreevnen er nu op til 280 kg. Max. bredde
på trommel: 52 cm.

LIFTE/TRAILERLIFTE
LIFTE
Vi har alle de lifte, du skal bruge:
•
•
•
•
•
•

5,8 meter
7,8 meter
8,0 meter
10,0 meter
12,0 meter
14,0 meter

OMME TRAILERLIFTE
Vi har flere forskellige slags trailerlifte, som kan
imødekomme dine behov. Blandt andet fører vi:
•
•
•

OMME MINI 12 EBJ 12,0 meter (230V)
OMME MINI 15 EBJX 15,0 meter (230V+)
OMME 1830 EXB 18,3 meter med knæk

Garant Udlejning Glostrup • Fabriksparken 11 • 2600 Glostrup • Tlf.: 4363 0306 • Mail: Garant@garant.dk
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LIFTE/TRAILERLIFTE
NIFTY BOMLIFTE EL/DIESEL
Den smalle bredde på 1,5 m. gør det muligt at komme
ind mange steder. Samtidigt gør den kompakte størrelse
denne lift ideel, hvor gulvpladsen er begrænset.
Dækkene er sværtefri, hvilket gør den ideel til industriel
vedligeholdelse både indendørs og udendørs. Den
fantastiske evne til at rotere gør det let og kontrollere
den perfekte placering let og enkelt.
•
•

Bomlift 17,2 med knæk. el/Diesel
Bomlift 21 med knæk. el/Diesel

PLADEVOGN M/10 STK HÅRDE PLASTPLADER
TRANSPORTVOGN RAVENDO + 10 KØREPLADER
•
•
•
•
•
•

Vægt pladevogn: 89 kilo
Størrelse på pladevogn: 2.000 mm x 1.000 mm x
470 mm.
Lastkapacitet: 1.200 kilo
Pladestørrelse: 1,0 m. x 2,0 m.
26 kilo pr. plade
Vægt for 10 køreplader 336 kilo

MØRTELBØR
MØRTELBØR BC 1100 S
Dansk produceret mørtelbør af Europæisk stål. Stellet
består af stålrør Ø30 x 2,0 mm der med en galvaniseret
kasse i 1,25 mm er klar til opgaver på op til 250 kg/110
liter. Varmgalvaniseret kasse af Galfan - der rummer 110
liter. Kassen er forstærket med rundjern i den forreste
del, i hvilken der er presset hældetud. Håndtagets
udformning gør at hænderne er beskyttet under brug.

22
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MATERIALEHEJS
MATERIALEHEJS LUFTDREVET
Genie Super Hoist GH Transportabelt luftdrevet
materialehejs, som bruger kompresset luft til at løfte
136 kg til en højde af 5.6 meter. Kompakt materiale hejs
som nem at tage med omkring.
NB! Brug kun en kompressor pr. hejs
MATERIALEHEJS
Vi har flere forskellige materialehejs, der er
manøvredygtige:
•
•
•
•
•

3,0 meter
3,1 meter
4,5 meter
6,46 meter
8,0 meter

FALDSIKRING
FALDSIKRING 20 M. INKL. SELE CARL STAHL CR200
Et fundamentalt element i det personlige udstyr, der
beskytter og støtter mod fald fra højder. Faldblokke
bruges til arbejde, som kræver større bevægelsesfrihed.
Her kan det automatiske bremsesystem standse et evt.
fald øjeblikkeligt.
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Gearbox til skruefundamenter

NYHED!
GEARBOX TIL SKRUEFUNDAMENTER
Skruefundamenter bliver mere og mere udbredt, og vi har
fået lavet en aftale med BAYO.S, og kan nu tilbyde udlejning af
Gearbox, der gør monteringen af skruefundamenter til en leg.
Ved mindre projekter kan du således selv montere
skruefundamenterne med vores håndværktøj, som er tilpasset
netop BAYO.S skruefundamenter.
•
•
•
•
•

Installation af skruer vertikalt og/eller i en vinkel.
Skruedybde: 85 cm.
Udveksling: 1:20.
Maksimalt moment: 50 Nm.
Vægt: 26,6 kg.

SJÆLLAND
Fabriksparken 11
2600 Glostrup
Telefon: 43 63 03 06
E-mail: garant@garant.dk
Hverdage 06.00-16.00
FYN & JYLLAND
Klokkestøbervej 3
5230 Odense
Telefon: 88 70 50 00
E-mail: odense@garant.dk
Hverdag 07.00-15.00

SE EN KORT INSTRUKTIONSVIDEO VED AT SCANNE QR-KODEN
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VINDUEMONTAGE

VELUX WINDOW LIFT
WindowLift er placeret på taget igennem
vinduesåbningen og en almindelig batteriskruemaskine
bruges til at hæve og sænke vinduet, fuldstændig
kontrolleret, når vinduet skal monteres eller afmonteres.
Den tager kun få minutter at montere eller afmontere, og
den kan opbevares og transporteres i den medfølgende
værktøjskuffert, når den ikke er i brug.

BYGGESTRØM

MÅLERTAVLE
63-125A

FORDELINGSTAVLER
16-125A

STIKKONTAKTTAVLE
13-63A

BIMÅLER
16-63A

BELYSNING

ELWIS X4 ARBEJDSLAMPE, LED
Denne robuste Elwis arbejdslampe leverer med sine
hhv. 1800 eller 3800 lumen et godt, kraftigt lys for den
professionelle.
TREFOD TIL ELWIS ARBEJDSLAMPE
Tripod/stativ, der kan bære 1 til 2 stk. TL2 lamper eller
2 stk. X-lamper ad gangen. Stativet er ca. 1.45 m. højt i
udfoldet tilstand.
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OPBEVARING
TIPCONTAINER 300L M/HJUL
Kvalitets tipcontainer til affaldssortering som er ideel
til f.eks. papir, plastik, glas, metal, grus, cement, træ
og almindeligt affald. Containeren er fremstillet i 2
mm. stålplade og er pulverlakeret i Blå RAL 5019.
Tipcontaineren er med gaffelommer og kan køres med
en palleløftevogn og gaffeltruck. Automatisk tømning via
fjederbelastet trykplade på fronten tiltes for automatisk
returgang og låsning efter tømning. Kan også betjenes
manuelt.

RULLESTILLADS

RULLESTILLADS
Vi tilbyder alle former for mobil og lette stilladser!
Kan også leveres til din byggeplads.
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Garant og Wexøe samarbejder

Wexøe og Garant Udlejning har netop indgået en aftale der betyder, at Wexøe stiller en lang række
produkter som presværktøj, presbakker og spændingstestere til rådighed via det såkaldte Nethire
Community, som er et udlejningssystem i byggebranchen bygget på deleøkonomiske principper. Garant
Udlejning, som har næsten 30 års erfaring med udlejning af specialværktøj til byggebranchen og
håndværkere, kommer til at forvalte, servicere og ikke mindst udleje Wexøes produkter.
Tankegangen for Wexøe i at sætte yderligere fokus på udlejningsmarkedet er, at det skal være med til at
nedbringe virksomheders og kunders indkøb af værktøj, som måske ikke er nødvendigt. Ganske enkelt
at få værktøj og udstyr gennem udlejning til at køre længere på literen for på den måde at nedbringe
overproduktionen af værktøj ud fra en deleøkonomisk tankegang.
Garant Udlejning er som nævnt en del af Nethire Community, der er et fællesskab med mere end
100 udlejningsforretninger i hele Danmark. Med den nye materielejer-aftale bliver Wexøes produkter
eksponeret for mere end 25.000 potentielle lejekunder, og Garant Udlejning har mulighed for at levere
produkterne inden for en time i Storkøbenhavn og yder derudover landsdækkende leveringsservice.
Indkøbschef i Garant Udlejning Mark Salskov er glad for den nye aftale med Wexøe.
– Vi leder altid efter nye og interessante produkter, som kan være med til at gøre os endnu mere
attraktiv over for kunderne og vælge os som den fortrukne udlejningspartner. Wexøe fører nogle af
markedets stærkeste produkter, som rammer lige ned i vores målgruppe inden for VVS- og El og Teknikbranchen, så derfor er det helt naturligt for os at arbejde endnu tættere sammen med Wexøe, forklarer
Mark Salskov.
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GLOSTRUP

ÅBENT ALLE
HVERDAGE
06.00 - 16.00
SJÆLLAND
Fabriksparken 11
2600 Glostrup
Telefon: 43 63 03 06
E-mail: garant@garant.dk
Hverdage 6.00-16.00

ODENSE

ÅBENT ALLE
HVERDAGE
07.00 - 15.00
FYN & JYLLAND
Klokkestøbervej 3
5230 Odense
Telefon: 88 70 50 00
E-mail: odense@garant.dk
Hverdag 7.00-15.00

