KRANAR

LYFTER ALLT – ÖVERALLT
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VI LYFTER
DET DU VILL
HA LYFT

RM Kranar är 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 under 1980-talet och ägs
och drivs av Patrik Mårtensson. Vi är det lilla personliga
företaget med de stora resurserna.
RM Kranar har kapacitet att utföra 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 är också flexibla. Vår specialitet
är att vi kan utföra jobb med kort varsel.
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!

NYA LOKALER
LYFTER BÅDE OSS
OCH VÅRA KUNDER
I september 2020 flyttade vi till nybyggda lokaler på Virkesvägen i Oxie. Här har vi
kontor, egen tvätthall och lager där vi mellanlagrar våra kunders gods innan vi kör
ut dem till arbetsplatsen. Våra lokaler ligger nära motorvägen, vilket effektiviserar
logistiken ut till våra kunder.

VOLVO NYCKELFÄRDIG
Lätt att välja. Lätt att äga. Lätt att köra.

Volvo Nyckelfärdig – kompletta lastbilar, perfekt specade för olika
transportuppdrag. Vi kan ta hand om service och reparationer av
hela fordonet, även påbyggnationen. Enklare än så kan det inte bli för dig.

Läs mer på volvotruckcenter.se
eller ring 040-680 24 00 för mer information.

RM KRANAR

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 och 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 känsligt underlag.
Det tillgodoser säkerheten när lastbilar, liftar och kranar behöver stå stabilt.
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Det är vår höga servicenivå
som gör att våra kunder
återkommer och anlitar oss om
och om igen.

Tack Patrik och gänget
för förtroendet!"

LASTVÄXLARE
KRANAR
BAKGAVELLYFTAR
Tillsammans lyfter vi Sverige | hinz.se

RM KRANAR

EN BRED
MASKINPARK SOM
STÄNDIGT FÖRNYAS

Vi vågar påstå att RM Kranar har en av Sveriges modernaste maskinparker. Här finns en kran
för alla lyft, vilket ger oss resurser och gör oss flexibla. Vi uppdaterar maskinparken kontinuerligt
för att möta branschens miljökrav och minimera onödiga reparationer. Vår senaste investering
är en mobilkran som når 95 meter högt och lyfter 130 ton.
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www.bjkaross.se
0411-400 31/413 59

När kvalitet
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När
är högre
högre
än
än pris!
pris!
Med
mångårig
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erfarenhet
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stor kunskap
kunskap utför
utför
och
vi
till
vi påbyggnationer
påbyggnationer till
lastbilar.
lastbilar.

INDUSTRI & MASKINSERVICE
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PERSONALEN ÄR
VÅR VIKTIGASTE
TILLGÅNG

Våra medarbetare är viktigare än våra kranar. Deras expertis gör skillnad. Att
arbeta som kranförare bygger på självständighet, det finns ingen instruktionsbok,
utan det är upp till den enskilde att lösa uppgiften. På RM Kranar arbetar erfaren
personal som är problemlösare.
På RM Kranar finns en stor delaktighet där alla medarbetare tar ansvar. Vi är
anslutna till R-Företagen och arbetar för en god företagskultur där vi genom
exempelvis aktiviteter som gokart och resor blir starkare tillsammans.
Vi samarbetar med yrkesskolor och tar in lärlingar för att trygga återväxten i
branschen och samtidigt spetsa vår erfarna personalstyrka med nytänkande.

RM Kranars största tillgång är
personalen, utan den skulle vi
inte vara så framgångsrika. Vi är ett
företag som ger det där lilla extra för
att du som kund ska bli nöjd.

RM KRANAR
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ETT FÖRETAG SOM
TAR ANSVAR

Vi utvecklar hela tiden vår kvalitetssäkring och arbetar för en bättre miljö både internt
och externt. Exempelvis använder vi miljöoljor i våra maskiner och en del av våra
mobilkranar kan köras på ström. På vår nya moderna anläggning tar vi hand om
spillvatten när vi tvättar våra bilar. Vi uppdaterar maskinparken kontinuerligt för att
möta de miljökrav som finns.
Vi ger våra anställda rätt förutsättningar i deras yrkesvardag och gör saker
tillsammans utanför arbetsplatsen för att stärka sammanhållningen. Dessutom är vi
anslutna till R-Företagen som borgar för god etik och moral.
Vårt namn syns på matchkläder hos bland annat Redhawks, Limhamns FF,
FC Rosengård och Kulladals FF. Vi har alltid tyckt att det är viktigt att sponsra lokala
idrottsföreningar och bidra till att barn och ungdomar får en aktiv fritid.
Genom dessa åtaganden står vi bakom delar av FN:s Agenda 2030 för ett hållbart
samhälle.
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Upplev lyftet med en komplett
redovisningsbyrå. Det är dina
behov det handlar om.
FinansBalans är en fristående redovisningsbyrå med hög och bred
kompetens samt ett stort engagemang. Vi anpassar vårt arbetssätt
efter dina önskemål och hittar den bästa lösningen.
Tillsammans med ett brett kontaktnät av kvalificerade samarbetspartners inom olika områden har vi den lilla byråns närhet och trivsel, men
storbyråns resurser.

Tel 046 73 01 30 www.finansbalans.se
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