VI UTRUSTAR ERT FORDON

FRÅN PROFFS TILL PROFFS

SPECIALISTER PÅ ATT UTRUSTA
OCH ANPASSA FORDON
BERGA BIL-EL AB STARTADE verksamheten 1982 med inriktning på fordonsel. I början
beställde kunderna ofta inredning från påbyggare, som vi i branschen kallar yrket, innan
fordonet lämnades in till oss för elinstallationer. Många gånger behövde därför redan monterad
utrustning demonteras för att vi skulle kunna göra vårt arbete. Det problemet har vi inte idag,
då vi har utvecklats till en One Stop Shop. I vårt hus på 900 kvadratmeter sker försäljning,
tillverkning, montering och service. En kontakt är allt våra kunder behöver!
PÅ BERGA BIL-EL ÄR VI KÄNDA för vår höga kompetens. Vi är bilelektriker i grund och botten,
vilket gör oss till experter på att utrusta och anpassa dagens tekniskt avancerade fordon. Vi har
långsiktiga kundrelationer, byggda på en nära dialog. Våra lokaler håller absolut toppklass och vi
är inte rädda för nya utmaningar. Vi är helt enkelt en påbyggare som gör det där lilla extra.
Välkommen till Berga Bil-El!

MARKNADSFÖRS AV KG KNUTSSON | KGK.SE

EXEMPEL PÅ VAD VI KAN
HJÄLPA TILL MED:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omformare
Alkolås
Blixtljus
Arbetsljus
Billarm
Back-tv
Diesel- och bensindrivna värmare
Bluetooth
Dieseloptimering
Med mera

EXPERTER PÅ ELINSTALLATIONER
OCH FELSÖKNING
MED VÅR BAKGRUND som specialister på fordonsel är detta arbetsområde väldigt brett. Vi
säljer och monterar all elektronisk utrustning som finns till fordon. En service som uppskattas är
kalibrering av alkolås. Under tiden som kalibreringsarbetet utförs passar kunden på att titta på
vår utställning med tillbehör, inredningar och elektronik.
VI KÖR ÄVEN UT till kunder och felsöker, reparerar och monterar på plats. Det kan vara
en grävmaskin där värmaren slutat fungera, en båt som inte startar eller så har kunden inte
möjlighet att ta sig hit till oss.

Professionell Bilinredning

System Edström Bilinredningar AB
Vi har utrustat servicebilar sen 1958 så vi vet vad som
krävs för att du ska kunna hålla ordning i din bil.
www.edstrom.se

din tid är värdefull.
därför finns würth

SPECIALBYGGNATIONER FÖR ALLA ÄNDAMÅL
BERGA BIL-EL HAR ETT MYCKET GOTT RENOMMÉ i branschen. Vår höga kvalitet och stora noggrannhet gör
att vi får förtroendet att utföra krävande byggnationer och installationer. Vi har inställningen att allt går att fixa
och att det bara är fantasin som sätter gränserna. Vi kan ta oss an alla typer av specialuppdrag.

Bilinredning

I VÅR VERKSTAD har det byggts husbilar, arbetsfordon, crossbussar och mycket annat. Vi är också en ofta
anlitad partner när det gäller dubbelhyttsbyggnationer. Lite särskilt stolta är vi över en extra lång Mercedes-Benz
Sprinter, som är anpassad för dykare i vatten. Genom täta möten med räddningstjänsten resulterade det här
projektet bland annat i en femsidig artikel i tidningen Swedish Firefighters.

www.sortimo.se

SÄKRA OCH SKRÄDDARSYDDA
BILINREDNINGAR
EN VÄL FUNGERANDE INREDNING i ett servicefordon gör att arbetet kan utföras snabbare, säkrare
och eﬀektivare. I längden innebär det kostnadsbesparingar, samtidigt som du får en god överblick
över ditt material och dina verktyg.
VI HAR EN MYCKET BRA DIALOG med våra kunder. Berätta för oss vad du behöver, så tar vi fram
en inredningslösning som är helt anpassad efter dina behov. Vi fixar allt, från ett litet hyllplan till en
rullande verkstad. Vi är också stora inom skyddsinklädnad för skåp.
ENMANSFÖRETAGARE ELLER STOR KONCERN? Det spelar ingen roll. Vi är en partner för alla
företag och samtliga kunder kan självklart räkna med samma höga service.
MED VÅRT KUNNANDE, rätt verktyg och material i
toppklass kan du också känna dig trygg om olyckan är
framme. Säkerhetsarbetet är alltid i fokus hos oss. Vi
säljer och monterar bilinredning från Sortimo, Würth och
System Edström, som alla är riktigt krocktestade.

När det gäller:
• Kranar
• Tippflak/ Kranflak
• Mellanväggar
• Dubbelhyttsinredningar

0372-129 99 • www.nordicc.se

VI BYGGER TILL EXEMPEL PÅ:
•
•
•
•
•

Flak (även hydrauliska)
Kranar
Skåp
Kapell
Bakgavelliftar

VI BYGGER ALLT PÅ CHASSIBILAR
VI ANPASSAR CHASSIFORDON helt efter våra kunders behov. Vi anstränger oss alltid
för att göra ett arbete lite utöver det vanliga, det vet vi att våra kunder uppskattar.

MED HIABS NYA T-SERIE KRANAR I
LÄTTVIKTSKLASSEN FÅR DU
JOBBET GJORT!

HIABS HELT NYA
T-SERIE KRANAR
LÄTTVIKTSLÖSNINGEN
MED STOR LYFTFÖRMÅGA

Vi håller våra löften så du kan uppfylla
dina. Att skapa HIAB-produkter med
bästa prestanda och högsta säkerhet
ligger i vår natur. I över 70 år har vi
levererat robusta och driftsäkra kranar,
genomtänkta in i minsta detalj. Med en
HIAB-produkt får du alltid råstyrka,
räckvidd och smidighet för alla typer av
jobb. För våra användare innebär detta
säkerhet, precision, komfort och tryggheten
att jobbet blir gjort – dag efter dag.
Upptäck fördelarna med att äga och
manövrera en HIAB-produkt, gå in på hiab.se

www.hiab.se

UTRUSTNING FRÅN LOGICLINE
ÖSTERRIKISKA LOGICLINES PRODUKTER är inriktade på kvalitetslösningar för
flakbilar. Berga Bil-El har agenturen för företagets sortiment i Sverige. Kunder
från Ystad i söder till Kirunas malmgruvor i norr har under de senaste åren fått
produkter installerade av oss.

Skanna QR-koden för att läsa mer om
Logicline på vår hemsida.

ÖVRIG UTRUSTNING VI KAN
INSTALLERA ÄR:
•
•
•
•
•

Frontbågar
Sidorör
Kåpor
Takutrustning
Flacklock

Varför Dsign?
Serviceanda, kvalitet och kunskap, tre egenskaper som Dsign AB är förknippat med.
I samarbete med Berga Bil-El har vi tagit fram en paketlösning där vi hjälper små som
stora företag att synas på bästa sätt. Med de modernaste maskinerna i produktionen kan vi producera allt enligt era önskemål.

Serviceanda, Kvalitet & Kunskap

Stenbrovägen 40, 253 68 Helsingborg
042-15 50 24 • www.dsod.se

Berga Bil-El AB
Garnisonsgatan 52
254 66 Helsingborg
Telefon
+46 (0)42 – 16 00 33
+46 (0)709 – 37 00 33
E-post
info@bergabilel.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 9583 • www.jssverige.se

Hemsida
www.bergabilel.com

