LYFTER ALLT – ÖVERALLT!

RM Kranars största tillgång är personalen. Våra
anställda är de viktigaste vi har på företaget, utan
dem skulle vi inte vara så framgångsrika.

TRYGGA LYFT
I skånska Arlöv hittar du RM Kranar – ett företag som
klarar att lyfta och flytta det mesta, samt ger det där
lilla extra för att du som kund ska bli nöjd. RM Kranar
startades på 1980-talet av Patrik Mårtenssons föräldrar.
Sedan 2012 är det Patrik som driver företaget. I dag är
det ett aktiebolag som i likhet med företagets kranar
står på en stabil bas.
RM Kranar har stor kapacitet att ta sig an alla typer av
jobb. Här finns kranen som klarar att lyfta över ett niovåningshus och ändå nå 52 meter in på taket eller gården. Vi har lång erfarenhet av att lyfta och flytta och än
så länge har vi aldrig tackat nej till ett jobb utan istället
löst alla problem som uppstått.
Vi har genom åren etablerat ett gediget nät av samarbetspartners, där vi använder oss av den specialkompetens som behövs. Är du osäker på vad just du behöver
eller hur jobbet ska utföras? Kontakta oss så kommer vi
ut på plats och erbjuder en lösning!

Upplev lyftet med en komplett samarbetspartner

Tel 046 73 01 30 www.finansbalans.se

Auktoriserade redovisningskonsulter

Vi utför jobb i Skåne och våra kranar syns framför
allt i de västra och södra delarna av regionen.
RM Kranar är försäkrade i BRIM och vi är
medlemmar i Svenska Mobilkranföreningen.

VAD SKA VI LYFTA?
Vi på RM Kranar gillar utmaningar och än så länge har vi aldrig misslyckats med ett jobb. Vår
styrka är kompetensen och erfarenheten hos våra anställda. De löser alltid alla problem på
plats, tack vare stor initiativförmåga och ansvarskänsla. Det är vår höga servicenivå som gör
att våra kunder återkommer och anlitar oss om och om igen. De vet att vi klarar de specialuppdrag som ställer extra höga krav på kunnande.
Vi flyttar maskiner, hus, verkstäder och kassaskåp, och vi står även för montage av hus. Vi
lyfter såväl stort som smått. Våra kunder är byggföretag, ventilationsfirmor, industrier men
även privatpersoner. Det går att ringa oss dygnet runt alla dagar på året. Vi har ett brett nät av
samarbetspartners, vilket gör att vi kan ta oss an stora projekt och kommer även när det är
riktigt bråttom i akuta situationer.
RM Kranar kan också erbjuda körplåtar. När tunga maskiner ska användas på känsliga material kan vi tillhandahålla transport av plåtar ut på platsen där de ska användas. Det tillgodoser
säkerheten när lastbilar, liftar och kranar behöver stå på ett stabilt underlag.

Vår erfarenhet – din trygghet
• Karlstad • Stockholm • Luleå

www.tungalyft.se

Malmö
[Huvudkontor]
Malmö
(Huvudkontor)
Hammarvägen
Hammarvägen
17 17
232 37232
Arlöv
37 Arlöv
040 - 040
38 32
2032 20
- 38

Göteborg
Karlstad
Varberg
Stockholm Luleå
Luleå
Karlstad StockholmGöteborg
Trävägen
Södra 7Hildedalsgatan
11-13
7
Fabriksvägen
10
Södra1Hildedalsgatan
11-13 Domnarvsvägen
Sågverksgatan
49Domnarvsgatan
Fabriksvägen
10
Pelletsgatan
2
432 78
417 05 Göteborg 652 21 Karlstad 163 53 Spånga
163 53 Spånga
417Tvååker
05 Göteborg 652 21 Karlstad
972 54 Luleå 972 54 Luleå
0340031
- 401
031 - 65 61 70 054 - 10 05 40 08 - 36 77 200920-167 20 0920 - 167 20
40 - 36 77 20
- 657761 70 054 - 10 05 08

Få fart på din ekonomi!
Välkommen att boka ett rådgivningsmöte hos oss på telefon 040-66 76 850.
Vi hjälper dig med hela din ekonomi – både din privata och företagets.
SEB i Malmö, World Trade Center

KRANAR
Vi använder endast utrustning av högsta kvalitet. Rör det sig om att flytta en
container/arbetsbod eller lyfta upp byggmaterial på ett högt tak så har vi rätt
utrustning. Våra kranar går att styra från hytt och externt via fjärrkontroll. Vi har
kranar som är specialutrustade med högupplöst kamera som sitter i bommen,
vilket ger föraren hårfin precision samt minskar risken för olyckor.

KONTAKT
Patrik Mårtensson
Mob: +46 707-717 717
patrik@rmkranar.se
Knesen Persson
Mob: +46 723-22 03 09
knesen@rmkranar.se
KONTOR
Tel: +46 40-19 19 16
Hammarvägen 17
232 37 Arlöv
www.rmkranar.se

STOLT SPONSOR TILL MALMÖ REDHAWKS.

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 10670 • www.jssverige.se

VI ÄR MEDLEMMAR I R-FÖRETAGEN.

