
LASTBILKRANER  
der løfter dansk byggeri



Knud Gade A/S er en af Vejles ældste vognmands-
forretninger. Siden starten i 1949 har vi serviceret 
vores kunder med både mindre og større kraner til 
montage- og transportopgaver, maskin- og fabriks-
flytninger, entreprenørkørsel, lokal vognmandskør-
sel og affaldshåndtering. 

Fra vi tager røret, til din opgave er løst, får du pro-
fessionel rådgivning. Vi ved, hvordan vi leverer den 
bedste løsning til den bedste pris. Derudover har vi 
stabile og fagligt kompetente medarbejdere, som 
har været i virksomheden i 20-30 år.

Med så mange år i branchen er vi kendte i bybille-
det og på byggepladser i hele området. Opskriften 

bag succesen er, at vores kunder altid får høj kvali-
tet og god service. Vores varemærke er de tre P’er: 
Præcision, punktlighed og pålidelighed. Det vil sige, 
at alle opgaver løses med høj præcision, og at vi al-
tid kommer til den aftalte tid. Du kan derfor levere 
dine ydelser til aftalt tid og overholde tidsplanen 
for dit byggeri eller maskintransport. 

Når du vælger os, vælger du en samarbejdspart-
ner, der har 100 % styr på sikkerheden, da vi aldrig 
går på kompromis med den – hverken på bygge-
pladsen eller i virksomheden. Vores løfteudstyr er 
CE-mærket og bliver betjent af veluddannede og 
erfarne kranførere. 

Vejles stærkeste vognmandsforretning

Cinemagraph Fotogalleri Webikon

Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find fotogallerier, 
cinemagraphs og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller  

Google Play, og download appen på din 
smartphone eller tablet.

2. Åbn appen, og brug den på sider med  
GoZee-ikonet.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende





Kvalitetsløsninger til dansk byggeri
Når det kommer til kvalitetsløsninger til dansk byg-
geri, dækker vi alt fra køreplader og transportopga-
ver til krævende hejsninger. Vi er specialister inden 
for løft og hejs med lastbilkran, og vi kan hjælpe 
med montering af større elementer og hejsning af 
særligt tunge emner. 

Hvis dine hejseopgaver kræver større rækkevidde, 
kan vi løse dem med vores mobilkraner fra vores 
søsterselskab KG Mobilkraner.



Hejsning af byggematerialer
Skal du have hejst byggematerialer, har vi forskelli-
ge kraner, der løser alle slags hejseopgaver. Vi har 
mindre lastbilkraner til opgaver, der ikke kræver så 
meget rækkevidde og tunge løft, og vi har større 
kraner til tunge løft og lang rækkevidde. Vi tilbyder 
desuden hejsning med løs eller fast mandskabs-
kurv. De fastmonterede mandskabskurve er stabile 
og foretrækkes ofte i blæsende vejr, mens lastbil-
kraner med løse mandskabskurve er det optimale 
valg, når man skal fires ned fra bagsiden af en 
bygning eller et træ. 

Knud Gade A/S hejser også glas, alupartier og 
lignende med egne vakuumsug. Vi har glassug i for-
skellige størrelser, konstruktioner og vægtklasser. 
Med sugene er det muligt at løfte og transportere 
større ruder og glaspartier, men de fungerer også, 
når andre lufttætte materialer skal løftes.

Hejsning af glas med vakuumsug kræver erfaring 
og sikkerhed. Vi har kompetente medarbejdere 
med lang erfaring, der løser hejseopgaverne.

Udlægning af køreplader
Har du brug for at leje køreplader? I Knud Gade A/S 
har vi en stor kapacitet af køreplader til udlejning, 
og du får dem naturligvis leveret hurtigt og til tiden. 
Vi leverer pladerne og lægger dem ud, så du og 
dine kolleger med det samme kan komme i gang 
med jeres arbejde. Vi har konkurrencedyg-
tige priser på køreplader, og vi leverer gerne til 
både større og mindre opgaver.

Alle vores medarbejdere er kompetente og har 
stor viden inden for feltet, så de nemt kan give dig 
professionel rådgivning og finde den rette løsning 
til dit projekt. 

Affaldshåndtering
Har du beton, jord, fliser eller andet byggeaffald, 
du vil af med, gør vi det nemt for dig. Med kran og 
grab fjerner vi affaldet fra byggepladsen og kører 
det til genbrug.



Modultransport
I Knud Gade A/S har vi specialdesignede kranbiler, 
trailere og et professionelt mandskab, der klarer 
hejs, flytning og transport af alle former for pavil-
loner, skurvogne, moduler og mandskabsvogne. 
Vi er landsdækkende og flytter gerne alle former 
for moduler, hvad enten de skal flyttes over korte 
afstande eller rykkes fra Sjælland til Jylland. Vi har 
naturligvis det rigtige grej og medarbejdere, der 
sætter en ære i at hejse, flytte og transportere dine 
pavilloner, skurvogne, moduler og mandskabsvog-
ne med præcision, punktlighed og pålidelighed.

Maskintransport
I Knud Gade A/S har vi mange års erfaring inden 
for maskintransport både i og uden for Danmark. 
Maskintransporten foregår med vores professio-
nelle baksgrej, som sikrer en problemfri flytning af 
både større og mindre maskiner. Vi garanterer, at 
dine maskiner er fremme til den aftalte tid, så I kan 
fortsætte produktionen. Siden 1949 har vi udført 
mange transportopgaver for en lang række kunder, 
og vores mange års erfaring sikrer professionelle 
løsninger af alle typer opgaver inden for flytning og 
maskintransport. 

Entreprenøropgaver

Kloakarbejde

Jordarbejde

Belægningsarbejde

Grusgrav

Transport

Kranarbejde

Østre Ringgade 90 · 8722 Hedensted
Tlf. 75 89 17 00 
admin@ejvind-laursen.dk

www.genknus.dk
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Specialfremstillede 
værktøjskasser

Mobilkraner sikrer, at selv de tungeste hejseop-
gaver går som smurt og bliver udført med stor 
præcision. Kranerne kan løse hejseopgaver af 
enhver art og omfang – især hvis de kræver stor 
rækkevidde. Vi kan blandt andet udføre følgende 
hejseopgaver:

KG Mobilkraner
• Hejs af byggematerialer
• Hejs og montering af elementer
• Hejs af teltoverdækning
• Hejs og montering af pavilloner
• Hejs af ventilationsanlæg
• Hejs og transport af både
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Søger du en samarbejdspartner, der har styr på sikkerheden?
• Vi har CE-mærket udstyr
• Vi har veluddannede kranførere
• Vi er en ærlig samarbejdspartner
• Vi tilbyder professionel rådgivning
• Vi har høj leveringssikkerhed

Knud Gade A/S
Englandsvej 3
7100 Vejle
75 82 03 55
info@knudgade.dk


