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Miljö och återvinning
NLF erbjuder ett brett sortiment av fordon inom miljö och återvinning. Vi förfogar över ett
40-tal olika fordonsenheter, bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Komprimatorfordon
Liftdumperfordon
Lastväxlare
Fordon för slamsugning
ADR-fordon för spilloljor, syror med mera
Skåpbil med ledningskamera
Torrsugningsfordon

Till dessa fordon finns olika typer av behållare och containrar för att tillgodose kundens behov.
Vi har också storsäckar för transport av material. Vi har stor kapacitet och tar hand om och
förädlar verksamhetsavfall.

Marknadsledande leverantör av fordon för
högtrycksspolning och slamsugning.
www.rolba.se

Mer än en transportpartner
NLF, Nora Lindefrakt, är ett serviceföretag med 75 års
erfarenhet som utför de flesta typer av transporter,
maskinentreprenader och materialleveranser. Vi utgår
från Bergslagen men verkar över hela Sverige och i
Europa.
NLF är ett företag med ett 30-tal delägare, vilket ger
oss stor kapacitet och stora resurser vad gäller både
personal, maskiner och fordon. Vår kärnverksamhet
och främsta affärsidé är att erbjuda våra kunder
lösningar inom mark, anläggning och transport – helt
utifrån kundens specifika behov.

Våra affärsområden är:
•
•
•
•

Bygg och anläggning
Miljö och återvinning
Distribution, fjärrtrafik och ADR
Grus, sand, bergkross- och jordprodukter

Vi fokuserar alltid på kunden och de uppdrag vi fått
förtroende att utföra. Vi är certifierade enligt ISO 9001
och 14001, samt har en egen säkerhetsrådgivare.
Miljörelaterade uppdrag som bland annat återvinning
är ett prioriterat utvecklingsområde, det är nödvändigt
för att vara en stark partner även i framtiden.

NLF FÖREDRAR
TALLOLJA.
OCH VI TACKAR FÖR FÖRTROENDET!
Vi är stolta att Nora-Lindefrakt har valt att köra
på Preem ACP Evolution Diesel. Den innehåller
tallolja, en förnybar restprodukt från svensk
skogsindustri. Den sänker dina CO2-utsläpp
rejält, fungerar i alla dieselmotorer och kostar
inte ett öre mer än vanlig diesel.
Gör som NLF tanka Preem ACP Evolution Diesel,
t ex i vår Såifaanläggning på Stafettgatan 3
i Lindesberg.
LÄS MER PÅ PREEM.SE

Bygg och anläggning
Tack vare ett brett sortiment av fordonskombinationer, från mindre kranfordon upp till jättar på 80
tonmeter, kan vi tillgodose våra kunders behov och önskemål. Vi har också tungtrailers och specialutrustade fordon för vinterväghållning.
På maskinsidan har vi enheter med en mängd olika tillbehör och utrustning för olika typer av
uppdrag såsom sandning, plogning, slåtter, grävning, schaktning, underhåll av grönytor med mera.

Vi erbjuder bland annat:
•
•
•
•
•
•

Asfaltsfordon
Lastväxlare
Kranfordon
2-, 3- och 4-axliga fordon för grus och schakt
Maskintrailers
Roterare

- med mer än 40 år i backspegeln - och sikte på framtiden!
Låt oss vara ditt bollplank!
Frejs är en revisions- och konsultbyrå med mer än 40 års samlad erfarenhet av både stora och små kunder från
de flesta branscher. Vi arbetar gärna nära kunden och har därför god insikt, finns till hands och kan se till att
du som företagare hamnar rätt i beslutsfattandet. Kort sagt, vi har allt du förväntar dig av en kompetent och
engagerad samtalspartner och rådgivare - och lite till!
Vi ser till att du betalar rätt skatt!
Vi följer noggrant utvecklingen på skatteområdet, både i Sverige och internationellt, vilket är en av våra
viktigaste uppgifter som din revisor.

www.frejs.se

Gör det du gör bäst - och lämna resten till oss!
Vi skräddarsyr tjänsten för att det ska passa dig och ditt företag och kan ta hand om din löpande bokföring,
bokslut, årsredovisning och mycket mer.

Distribution, fjärr-, ADR- och specialtransporter
På transportsidan kan NLF erbjuda de flesta sorters fordon och fordonskombinationer. Vi har
allt från små pick uper till fordon med speciallösningar som kapell, skåp, kran- eller bakgavelhiss för lastning och lossning.
NLF har flera specialfordon som är godkända enligt ADR och EXIII. Dessa är anpassade efter
kundens behov och uppfyller kraven för transport av explosiva ämnen och föremål. För att leva
upp till branschens säkerhetskrav är våra fordon utrustade med larmsystem och kommunikationssystem för positionering via fordonsdator.
Vi har också flera kranfordon med varierande kapacitet. Vi klarar lyft upp till 32 meters höjd,
och med en flaklängd på upp till åtta meter klarar bilen även skrymmande transporter.

Rejmes Lastvagnar
- din helhetslösning

Örebro
Bettorpsgatan 4-6
Askersund Duvnäsvägen 2
Lindesberg Bergslagsvägen

019-30 17 66
0583-56 11 10
0581-76 23 10

Nyköping
Åkerbärsvägen 22
Katrineholm Starrvägen 9
www.rejmes.se/lastvagnar

0155-20 95 50
0150-34 97 34

Yxe – en viktig resurs för materialleveranser och miljöarbete
Vid vår anläggning i Yxe, strax söder om Lindesberg, driver vi en egen grus- och bergtäkt. Vi levererar bergmaterial
och grus till anläggningsarbeten, vägar, byggen och till industrin. Anläggningen i Yxe är alltid bemannad och öppen för
alla, både företag och privatpersoner. Vi bedriver även tillståndspliktig industriåtervinning.

Bokning:
Du kan göra din bokning via www.noralindefrakt.se
Transportbokning/Containerbokning
eller via:
Telefon: 0581-845 30
E-post: order@noralindefrakt.se
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NLF, Nora Lindefrakt AB
Stafettgatan 3
Box 64
711 22 Lindesberg
Växel: 0581-845 00
Fax: 0581-845 18
www.noralindefrakt.se

