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Fakta om AGON®stropper.

OM AGON® 
- Skandinaviens største

Virksomheden blev grundlagt i 2000, som en han-
delsvirksomhed. Udviklingen har været stærk og 
positiv, så vi i dag både har egenproduktion og et 
stærkt netværk af pålidelige underleverandører.

AGON er AAA rated og Gazellevirksomhed, hvilket 
betyder, at AGON er en del af en lille skare af vel-
drevne virksomheder, hvor sund økonomi og kunde-
tilfredshed følges ad

Hos AGON Lifting har vi specialiseret os i uafhængig 
udvikling, produktion og distribution af løfte- og 
lastsikringssystemer, herunder løftestropper i 
tekstil, wire og kæde.

Vi leverer kvalitetsprodukter til både små og store 
virksomheder - du finder os overalt, hvor der er brug 
for udstyr, du kan stole på.
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AGON GRIP® 
- Ekstra bløde stropper.

Tekstil stropper fra AGON kan bestilles med AGON 
GRIP®, som er ekstra bløde stropper, der dels er 
mere behagelige at arbejde med, og som skaber et 
unikt ”bid”, og dermed en bedre holdeevne ved brug.

AGON GRIP®, som er udviklet gennem mange år, 
er skabt gennem en enestående proceskontrol i 
gennem flere led i vores produktion. Vores kunder 
sætter stor pris på vores unikke bløde stropper i en  
ensartet kvalitet.



Fakta om AGON®stropper.

AGON REINFORCED® 
- Forstærkede stropper, lang levetid

Endeløse stropper fra AGON kan bestilles som AGON 
REINFORCED®. Det er forstærkede stropper, som i 
test viser op mod 100 % længere levetid. Den lange 
levetid, holdt op mod en merpris på omkring 30 %, 
gør det en overvejelse værd. 

De forstærkede stropper er baseret på et patent-
beskyttet system, udviklet af AGON, der gør for-
stærkningen særlig modstandsdygtig overfor skarpe 
kanter og slid.
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AGON GREEN PROFILE 
- En klar grøn profil.

AGON stropper kan bruges igen og igen. Når strop-
pen er slidt op, kan den enten recycles eller udnyttes 
som varmekilde.

Det er muligt, at reducere samfundets afhængighed 
af olie ved, at genbruge AGON stropper fremstillet 
af polyester. Når polyester indgår i cirkulær økono-
mi, er kvaliteten ved genbrug, i modsætning til tidli-
gere, lige så høj som ved ny produktion. Og så sparer 
det klimaet for 84% energi og 77% drivhusgasser. 

Polyester er et plastmateriale, der fremstilles af 
olie og naturgas. Dette gør, at polyester er en fin 
energikilde i forbrændingsanlæg, som giver en ren 
forbrænding. Ved afbrænding i anlæg opnår sam-
fundet fordele, når energien udnyttes til el- og 
varmeproduktion.

AGON har igangsat flere udviklingsprojekter, der 
skal lede til en endnu mere effektiv ressourceudnyt-
telse.
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AGON APPROVED 
- Når kvalitet er en æressag.

AGON stropper skal være sikre i alle situationer og 
til enhver tid, det skal vores kunder kunne stole på.

Derfor tør vi godt give papir på vores gode kvalitet. 
Som de eneste på markedet leverer AGON derfor 
prøvningscertifikater, på alle egenproducerede pro-
dukter. Det er AGON og det er APPROVED!

AGON´s kvalitetssystem betyder naturligvis kom-
plet afprøvning og certificering, så alle myndigheds-
krav er overholdt. 
Vores kunder ved, at de ikke skal bekymre sig om 
sikkerhed og myndighedskrav, for det har vi sørget 
for.
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AGON QR info-system

Der er et generelt stigende dokumentationskrav fra brugere og fra myndighedernes side, dette har AGON 
valgt, at løse via et unikt QR scanningssystem. 

AGON stropper er derfor forsynet med en QR kode. Al relevant dokumentation kan således direkte tilgås 
ved hjælp af en QR kode, der kan scannes med en smartphone eller en tablet. 
Hver batch, dvs. produktion, har sin egen ID og dermed QR kode; derfor får vores brugere direkte adgang til 
prøvningscertifikater, brugsanvisninger og anden relevant information. 

Har man ikke adgang til en smartphone, er det unikke ID nummer anført på mærkelabel og kan indtastes 
på AGON´s hjemmeside, under certifikater. http://www.agon.dk/certificate 
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AGON DIRECT & AGON ON DEMAND

AGON´s kunder kan vælge leverancer direkte fra produktion DIRECT eller via vores lager ON DEMAND.

DIRECT . Ved leverance direkte fra produktion, minimeres omkostningerne, og der leveres i en container 
direkte til døren. Det er, som nævnt, den billigste leveringsmetode, men det kræver, at man kan tømme 
en container selv. Containeren leveres normalt med en sideloader, og skal tømmes med det samme. Efter 
stropperne er sat i produktion, er det vanskeligt, at ændre på leveringstidspunkt eller leveringsadresse. 
Tillader rederiet det, kan leveringsadresse ændres mod det gebyr rederiet opkræver.

ON DEMAND. Langt de fleste kunder, foretrækker denne leveringsmetode, hvor leverance sker via vores 
lager. Containeren tømmes på vores lager og afventer. Enten afhenter kunden selv, eller AGON lever på pal-
ler til kunden. Afhængig af den aftale der indgås, kan paller eller containere opbevares på vores moderne 
lager, til kunden ønsker dem leveret. Dette giver en stor fleksibilitet for vores kunder, der ofte sætter pris 
på, at vi tillader stor variation i leveringsmønstrene. 



AGON  A/S
Vesterballevej 5
DK-7000  Fredericia
Denmark

+45 7028 7050

info@agon.dk 

www.agon.dk
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