SPECIALIST PÅ BYGGKRANAR

ETT FÖRETAG MED
KUNSKAP OCH RESURSER
Popeli startades 1991 av Alf Selin. Genom erfarenhet, kunskap och ett stort engagemang har företaget expanderat och är idag en specialist på byggkranar. Vi är en långsiktig samarbetspartner åt
byggbolag i hela Sverige och har många återkommande kunder.
Vi står till tjänst med torn- och mobilkranar. De flesta av våra kranar är tillverkade av Liebherr, en
ledande krantillverkare, och håller en hög kvalitet. Förutom att vi hyr ut kranar och kranförare utför
vi också service på byggkranar samt säljer begagnade byggkranar och reservdelar.
Vi gör vårt yttersta för att tillmötesgå dig som kund. Dedikerad personal, erfarenhet och pålitlighet
är faktorer som gör att våra lösningar håller en hög klass. En kran har en central plats på en byggarbetsplats. Därför lägger vi mycket fokus på kranens funktion och säkerhet.

PERSONAL SOM GÖR SKILLNAD
På Popeli arbetar yrkesskicklig, utbildad och erfaren personal som är noggrann, punktlig och engagerad. Att arbeta inom vår bransch, som montör eller kranförare, kräver ett högt säkerhetstänk och att
man är självgående. Vi har också ett brett nätverk av samarbetspartners som delar vår syn på hög
kvalitet och ger oss heltäckande resurser.
Vi är en långsiktig samarbetspartner som finns med våra kunder hela vägen. Vi monterar och demonterar kranen men genomför också akut service som minimerar stillestånd. Vår personal utför
också förebyggande underhåll med utbyte av slitdelar, vilket borgar för ett driftsäkert användande.

Vi tar säkerhet & kontroll till en ny nivå

Industrial Radio Control AB
www.ircab.se Kontakt: sales@ircab.se

LOGISTICS
ACX Logistics är ett speditionsföretag med huvudkontor i Umeå samt transportledningskontor i Kvänum och
Piteå.
En stor del av vår verksamhet är inriktad på transporter
inom bygg och industri. Vår styrka är att vi kan optimera
allt ifrån logistikupplägg till driftkostnad och därutav få
fram det bästa priset för kunden och oss. Vi utför även
3PL-tjänster åt företag i Västerbotten.
Dina transportbehov styr vad vi kan hjälpa dig med. Vi
utför nationella transporter till och från hela landet och
har stor erfarenhet av internationella transporter. Har du
större krav än så gällande storlek eller tyngd på godset
så är specialtransport vår specialitet. Ingenting är omöjligt för oss!
Kontakta oss gärna via telefon eller mail om du vill veta
mer om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa dig med.

ACX Logistics AB
Kontaktvägen 3, SE-901 33 UMEÅ
090-10 55 00 • info@acxl.se
www.acxl.se

Boställets

Transport & Maskintjänst AB
Aleglo Bostället, 590 95 Loftahammar
073-300 88 87

ETT STORT UTBUD
AV TORNKRANAR
Våra tornkranar finns i många olika storlekar och utföranden för att passa
alla typer av uppdrag. Vi har kunskap och erfarenhet att skräddarsy kranen
efter kundens behov. Vi har en modern och uppdaterad kranpark med
bästa funktion och högsta säkerhet. Tornkranarna hyrs ut med eller utan
personal.
Efter att vi är överens om vilken typ av lösning du behöver, levererar vi
kranen till byggarbetsplatsen på rätt tid och monterar den på rätt sätt. Våra
välunderhållna kranar servas en gång i månaden, dels när de är på plats på
bygget, dels när de är nedmonterade på våra depåer.

Tel: 018-14 58 00 • Fax: 018-14 58 04
info@jernspikar.se • www.jernspikar.se

MOBILKRANAR MED FLEXIBILITET
Våra mobilkranar utför diverse lyft, och är användbara vid villamontage eller vid större bostadsprojekt. Fördelen med att anlita våra mobilkranar är att de har en hög lyftkapacitet och lyfthastighet.
Dessutom kommer de åt på skrymmande platser.
För oss är inget lyft för litet eller för stor. Vår styrka som leverantör av lyfttjänster grundar sig på
en gedigen kunskap om planering och på en modern fordonspark med resurser. Våra chaufförer
är certifierade och har en bred erfarenhet efter många år i yrket, där de ställts inför olika typer av
utmaningar.

Popeli Kranservice AB
Korta Vägen 6
135 49 Tyresö
Besöksadress: Lagervägen 49, 142 91 Skogås

• 14615 • www.jssverige.se

Telefon: 08-770 40 03
info@popeli.com
www.popeli.com

