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Vårt utbud förenklar Ert projekt

Vårt motto
Alltid rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt
Hyrhöjden AB startades 1990 och har sedan dess blivit ett välkänt namn inom lift- byggmaskinsoch ställningsuthyrning. Med våra depåer i Göteborg, Kristianstad och Simrishamn täcker vi ett
stort geografiskt område som omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Bohuslän och
även Västergötland. I Göteborg har vi inte byggmaskiner. Alla våra produkter kan vi leverera med
egna bilar.

På Hyrhöjden är kunden alltid i centrum
Vi ser till att finnas tillhands för våra kunder. Genom att vara lyhörda för vad kunden behöver,
erbjuda en hög service och ha ett brett och modernt sortiment bygger vi långsiktiga relationer
med våra kunder. Rätt produkt efter behov är ledord som genomsyrar vår verksamhet. Hos
Hyrhöjden kan även privatpersoner hyra.

Depå i Kristianstad

Depå i Simrishamn

Depå i Göteborg

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

360º
panorama

Cinemagrafi

Webbikon

www.norrvidinge.se

”Rätt produkt efter behov”

Liftar

Ställningar

Byggmaskiner

I vår fina serviceanläggning erbjuder vi försäljning av Volvo lastvagnar, samt
ett heltäckande service, tvätt och reparationsarbete för lastbil, buss och släp.
Välkomna in till oss!
www.kristianstadsautomobil.se • 044-28 13 00

Ett brett sortiment av sådant projektet behöver
Vilka verktyg behöver du? Hur högt behöver du nå?
Behöver du byggmaskiner till entreprenadprojektet?
Hos Hyrhöjden finns allt det du behöver till ditt projekt, från den minsta skruvdragaren till den största
bomliften. Vi erbjuder alltid våra kunder kostnadsfri rådgivning och ser till att du får rätt maskin efter
behov. Med vårt breda byggmaskinprogram och med ett stort liftutbud vågar vi påstå att vi har både
resurser och kapacitet för att tillfredsställa de flesta behov. Hos oss finner du även entreprenadmaskiner,
trädgårdsmaskiner och släp m m. När du hyr av oss kan du räkna med att verktyg, maskiner och liftar
är av högsta kvalitet. Vi uppdaterar vårt sortiment kontinuerligt och servar och underhåller maskinerna
i egen verkstad. Skulle en produkt haverera under användning är vår ambulerande servicepersonal
snabbt på plats och servar eller byter ut produkten.

Precis just nu, när du läser den här annonsen, kanske maskinen du
letar efter läggs upp på Klaravik.
Med fler än 1 000 auktioner i veckan, vore det inte en omöjlighet.

Utbildning som säkrar
din verksamhet
Bra maskiner blir ännu effektivare och säkrare med rätt handhavande. Vi erbjuder fall- och liftskyddsutbildningar i samarbete med utbildningsföretag.
Alla som arbetar med mobila arbetsplattformar ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:6) ha
dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i säker användning av lift. Genom att gå våra utbildningar får
man ökad kunskap om hur man använder våra maskiner och förarnas säkerhetstänk och effektivitet ökar.
Utbildningen hålls antingen i våra lokaler eller på plats hos våra kunder. Efter godkänd utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis. Vi erbjuder även uthyrning av olika fallskydd.

THE NEW 4X4
HYBRID STANDARD
TRUE ‘GREEN’ PERFORMANCE

4-wheel
electric drive

45% rugged
terrainability

Low noise and
low emissions

GENIE BLUE
IS YOUR NEW
GREEN
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LEARN MORE AT GENIELIFT.CO.UK/EN/Z-60

www.brubakken.se

HYRMASKINER
LIFT - HISS - PLATTFORM
0456-44 48 20

www.hyrhojden.se

Kristianstad
Televägen 7
291 62 Kristianstad
044-10 30 71

Göteborg
Kryptongatan 22
431 53 Mölndal
031-77 60 710

Simrishamn
Fabriksgatan 15
272 36 Simrishamn
0414-44 05 01
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