POPELI
KRANSERVICE

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 specialist på torn- och mobilkranar. De flesta av våra kranar
är från den ledande krantillverkaren Liebherr och håller hög kvalitet. Vi är stolta över våra långa
relationer med byggbolag över hela Sverige, och att vi förutom uthyrning av kranar och kranförare
kan erbjuda försäljning av begagnade byggkranar och reservdelar.
På Popeli gör vi allt för att tillmötesgå dig som kund. Med dedikerad personal och bred erfarenhet
håller vi alltid vad vi lovar och erbjuder lösningar av hög klass.

PERSONAL SOM GÖR SKILLNAD
Vår personal är vår styrka. På Popeli arbetar yrkesskicklig, utbildad och erfaren personal som är
noggrann, punktlig och engagerad. Vi sätter säkerheten i första rummet och har ett brett nätverk av
samarbetspartner som delar vår syn på kvalitet, vilket ger oss heltäckande resurser. Som långsiktig
samarbetspartner finns vi med våra kunder hela vägen. Popeli monterar kranen och kan genomföra
service vid behov, vilket minskar stillestånd. Vår personal utför också förebyggande underhåll och
utbyte av slitdelar för ett ännu mer driftsäkert användande.

www.kranteamsverige.se

EN PARTNER MED HÅLLBARHET I FOKUS
Säkerhet och arbetsmiljö är centralt för oss på Popeli. Att se vår personal, säkerställa att de har
den utbildning och kompetens som behövs för att utföra jobbet på bästa sätt och att de kan arbeta säkert är prioriterat. Med våra kranar bidrar vi också till en hållbar infrastrukturutveckling och
har varit delaktiga i stora projekt som Förbifart Stockholm, Norrbottniabanan och om- och tillbyggnad av reningsverk så att de uppfyller nya miljökrav.
Popeli Kranservice skriver också under på FN:s globala mål för ett hållbart samhälle. Att arbeta
hållbart är självklart!

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

STORT UTBUD AV TORNKRANAR
Popeli levererar både tornkranar och semimobila tornkranar och anpassar erbjudandet efter kundens önskemål och uppdrag. Med en modern och uppdaterad kranpark med bästa funktion och
säkerhet är vi det självklara valet, och våra kranar hyrs ut med eller utan personal.
Våra tornkranar servas regelbundet, dels när de är på plats och dels när de är nedmonterade på
våra depåer. Tillsammans med dig som kund bestämmer vi vilken lösning som passar bäst och
levererar kranen till byggarbetsplatsen på rätt tid och monterar den på rätt sätt.

We have all kinds of guidance and safety equipment for sale or rental to contruction- and
manufactoring industry. Such as Anticollission-, Zoning- Crane camera and Alco-lock systems.

www.smie.se

MOBILKRANAR MED HÖG FLEXIBILITET
Våra mobilkranar utför diverse lyft och är användbara vid villamontage eller vid större byggprojekt.
Fördelen med att anlita våra mobilkranar är att de har en hög lyftkapacitet och lyfthastighet.
För oss är inget lyft för litet eller för stort. 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.

Vi har: Radiostyrning & kabelvindor
för tornkranar & mobilkranar mm.

Industrial Radio Control AB
sales@ircab.se - www.ircab.se

POPELI
Popeli Kranservice AB
Korta Vägen 6
135 49 Tyresö

Depå Stockholm:
Lagervägen 49
142 91 Skogås

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

Depå Umeå:
Förrådsvägen 19
901 31 Umeå
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