
Tunga lyfT 
med sTor precision 
och hög säkerheT
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HAMMARVÄGEN 17, 232 37 ARLÖV
Tel: +46 (0)40-19 19 16

Mob: +46 (0)707-717 717
Fax: +46 (0)40-43 42 36

patrik@rmkranar.se • www.rmkranar.se

PATRIK MÅRTENSSON
SÄLJARE

Kran & Transport AB

(DET SJÄLVKLARA VALET)

erfarenheT, kompeTens  
och avancerad Teknik
Vi är experter på lyft. Vi lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus. 

Vi har lyft länge. Verksamheten har sitt ursprung i Skanska, men sedan 2006 arbetar vi under namnet 
Tunga Lyft. Bara sedan 2006 har vi fördubblat storleken och är idag störst i Sverige på riktigt tunga lyft.

Men vårt kunnande är efterfrågat också utanför landets gränser. Vi har ständigt något eller några 
lyftuppdrag igång utanför Sverige, på alla kontinenterna.

Vi bygger vår verksamhet på tre ben: erfarenhet, kompetens och en mycket avancerad maskinpark.

Det är framför allt inom infrastruktur och industrisektorn våra kunskaper utnyttjas, men varhelst 
något tungt ska lyftas eller flyttas, där finns oftast vi. Vi har till exempel utvecklat omfattande 
kompetens för tunga lyft off-shore.

Vår teknik och vår kompetens kommer riktigt till sin rätt när förutsättningarna är annorlunda och 
lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och 
bygger i grunden på ett nära samarbete mellan oss och dig som kund.

Kompetensen finns hos våra medarbetare och erfarenheterna ärvs från ”mäster till lärling”. Detta är 
ett jobb där man kan mötas av helt nya utmaningar vid varje nytt uppdrag.

korT om Tunga lyfT

•	 Ca	50	medarbetare
•	 Fem	depåer	–	Arlöv,	Göteborg,	Stockholm,	Karlstad,	Luleå
•	 Huvudkontor	i	Arlöv/Malmö
•	 Omsättning	ca	55	mkr	(2011)
•	 Ägare:	Conny	Plato	och	Rolf	Nilsson
•	 Lyfter/lanserar	100	kg	–	40.000	ton

Att låta oss ta hand om hela lyft- eller lanseringsprojektet medför flera fördelar. Vi tar ansvaret för 
hela arbetet, från planering till genomförande. Dessutom sköter vi all logistik. Det betyder att vi har 
kontroll på all teknik och att säkerheten maximeras. Och det är i slutändan ekonomiskt fördelaktigt 
för dig!
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Du ser oss överallt där hus byggs och renoveras, där vägar dras 
fram och där broar anläggs.
Hos oss kan du hyra allt du behöver vare sig det gäller en enkel 
borrmaskin, en stor lift eller utrustning till ett helt byggprojekt.

Du hittar närmaste kundcenter på www.ramirent.se
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Auktoriserade redovisningskonsulterTel 046 73 01 30  www.finansbalans.se

Upplev lyftet med en komplett samarbetspartner

uTrusTning för alla slags lyfT
Alla maskiner är våra egna. Vi investerar hela tiden i nytt och har den modernaste utrustningen som 
finns att få på marknaden. Men det räcker inte alltid ända fram. En del av vår framgång bygger på att 
vi själva tillverkar den utrustning som inte finns att köpa. Vi kombinerar, nykonstruerar och testar. Det 
som uppfyller våra krav får vi också CE-märkt.

lansering
Ett område vi är riktigt stora på. Våra system hanterar laster 
på upp till 30.000–40.000 ton. Unikt är att vi arbetar med 
rullande lansering, upp till mycket höga vikter. Uppdragen 
skiftar i storlek och utförande – allt från broar, stora maskiner 
och båtar till transformatorer. 

Lanseringssystemen arrangeras, kombineras och kopplas 
upp på det sätt som är mest effektivt för det aktuella uppdra-
get. Det är alltid extra viktigt att i ett tidigt skede känna till 
alla de olika parametrar som just denna konstruktion är extra 
känslig för.

Lilla lanseringssystemet är en minivariant av de traditionella 
systemen. Enkelt att hantera och används till mindre upp-
drag, exempelvis transformatorer och mindre maskiner. 

Stora lanseringssystemet är mycket flexibelt och används i 
applikationer från cirka 100 ton och uppåt. I systemet ingår 
mycket lanserbalk, vi har ca 2.000 ton balk i lager! 

Som kuriosa kan nämnas att vi har lanserat alla delar av 
Öresundsbron. I det fallet var det pelare och kassuner samt 
de prefabricerade brosegmenten, med vikter överstigande 
6.000 ton.

Bock och masTlyfT
Vår utrustning ger möjlighet att bygga lyftbockar i många 
olika utföranden – allt efter uppdragens krav.

några exempel:

•	 Wiredomkrafter	15–180	ton
•	 Lyftbockar	100	–	800	ton,	byggbara	i		

många	olika	utföranden.
•	 Ett	väldigt	stort	utbud	av	luftcylindrar	mellan	

5–500	ton.
•	 100	tons	lyftmaster		

–	anpassas	efter	behov.
•	 Peribock	–	anpassas	lätt	efter	behoven.
•	 Rullbock	–	smidig,	flyttbar	bock,		

maxlast	1.500	kg.
•	 Aluminiumbock	–	extremt	lätt,	bra	i	trånga	

	utrymmen,	maxlast	750	kg.
•	 Luftkuddar	upp	till	150	ton.

Master för lyft eller pallning finns i flera olika dimensioner, 
med olika kapaciteter. Dessa kan byggas ihop på många olika 
sätt, allt efter de krav som ställs vid varje specifikt uppdrag.
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7 dagar i veckan inom Europa med garanterad leveranstid!

Du kan lita på att Dina varor kommer fram i tid!

•	 Egna	förarbundna	trailers
•	 Expresslösningar	inom	24	timmar
•	 Service	dygnet	runt
•	 Crosstrade
•	 Mega-	&	maskintrailers
•	 Eget	lager	med	omlastningsmöjligheter

WirelyfT
En beprövad teknik, som kan vara en smidig lösning i 
vissa situationer. En wire kan normalt belastas med 15 
ton, så antalet anpassas efter hur tungt lyftobjektet är. 
Wirelyftarna finns i storlekar mellan 15–180 tons 
kapacitet.

maskinflyTTning
Här har vi en omfattande verksamhet. Vi flyttar hela 
 anläggningar eller enstaka maskiner och vi jobbar över 
hela Sverige, men också ofta utomlands. Normalt åtar vi 
oss hela uppdraget, bestående av transport, montage 
och även lagring.

För dessa uppdrag krävs en mängd specialutrustning 
och fordon. Vi har exempelvis egna kranbilar med släp 
och olika truckar.

En annan specialitet som vi utför är kassaskåps-
flyttningar.

maskinmonTage
Ett vanligt uppdrag är att montera maskiner av olika 
slag och storlekar. Det kan vara allt från traverser, 
rulltrappor, strålkanoner, ventilationsanläggningar till 
hela tryckpresslinjer. Inte sällan krävande uppdrag, där 
utrymme och åtkomst kan vara mycket begränsade.

riggning
Till bland annat den tunga industrin erbjuder vi 
kvalificerad riggningspersonal med dokumenterad 
utbildning. Det kan vara allt från att hyra en van riggare 
till att överlåta hela riggningsarbetet till oss.
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Systems and Solutions for
Controlled Hydraulic Movement
• Lifting Products
• Hydraulic Cylinders
• Integrated Solutions

www.enerpac.com • info@enerpac.com

8540_SE_Tunga_Lyfts_185x055.indd   2 3/9/12   9:47 AM

kompeTensen gör skillnaden
Att lyfta tungt kräver bra maskiner, men det kräver framför allt kompetenta personer som hanterar 
utrustningen. Inom Tunga Lyft har vi ett stort antal medarbetare, som jobbat i länge i branschen. 
Deras erfarenheter är ovärderliga. Någon generell utbildning till riggare eller montör finns inte, så 
vi har satt i system att överföra erfarenheterna till nya medarbetare – utbilda internt – för att alltid 
ha en kunnig och välutbildad bemanning. 

Vid nyanställningar använder vi oss mycket av rekommendationer, för att hitta rätt människor. 
Utbildning och kunnande vi gärna ser är t ex smed-/svets- och hydraulkompetens.

Alla medarbetare fortbildas kontinuerligt i all ny utrustning, men också i t ex:

•	 Säkra	Lyft
•	 Fallskydd
•	 Heta	arbeten
•	 HLR

All riggning – att applicera och montera lyftutrustning – tar tid. Det är det som egentligen är 
arbetet, de viktiga förberedelserna inför lyftet. Här kommer kunskap och erfarenhet in. Själva lyften 
är ofta en snabbare – om än så viktig – affär.

projekTering och genomförande
 Ett ”normalt” lyftprojekt följer ofta följande principer.

•	 Ritningar	finns	eller	görs	upp.
•	 Vi	väljer	lyft-/lanseringsmetod,	beroende	på	olika	faktorer	som		

utrymme	och	underlag.
•	 Om	det	krävs,	tillverkar	eller	kompletterar	vi	lyftutrustningen.
•	 Riggarna	monterar	lyftutrustningen.
•	 Lyftet/lanseringen	genomförs.
•	 Efterkontroll	och	mätningar	avslutar	projektet.

•	 Travers
•	 Lift
•	 SSG
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Verktyg • Elartiklar

Hydraulik • Oljor & fetter • Last&lyft

Arbetskläder • Fordonsdelar & tillbehör • m. m.

Borlänge • Borås • Eskilstuna • Falköping • Gävle • Göteborg • Halmstad • Haparanda • Helsingborg • Hudiksvall • Jönköping
Kalmar • Karlstad • Kristianstad • Linköping • Luleå • Malmö • Motala • Norrköping • Norrtälje • Nyköping • Skellefteå • Skövde
Stockholm • Sundsvall • Uddevalla • Uppsala • Varberg •  Visby • Värnamo • Västerås • Växjö • Örebro • Östersund

För adress- och kontaktinformation: Tel 08-712 00 00 • www.swedol.seol.se



50 Ton oljefylld 
TransformaTor
För Göteborgs Energi flyttade vi en 50-tons 
 transformator från ett transformatorhus, ner i ett 
bergrum. Först lanserades transformatorn fem meter 
ut ur huset, lyftes med 122-tons hydrauliska 
 lyftbockar och lastades på en trailer. Ekipaget, som 
vägde 97 ton, körde till bergrummet, där 
 transformatorn lossades med kran och lanserades på 
räls till sin plats i bergrummet. Innan flytten hade vi 
tagit ut en gammal, uttjänt transformator ur 
 bergrummet.

Speciellt med uppdraget var att transformatorn var 
oljefylld och att vi rörde oss i ett vattenskydds-
område. Vi hade ständigt en saneringsbil 
 närvarande, men det fick helt enkelt inte hända 
något. Förberedelserna inför flytten var minutiösa, 
varje moment detaljplanerades och säkrades in i 
minsta detalj. Planering och ”tänka efter före” är 
ledorden i vårt arbete. Inget får hända med våra 
medarbetare eller någon annan, inget får hända 
med flyttobjektet.
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Företags-
finansiering
på väg!
Vi kan hjälpa dig att finansiera exempelvis löpande likviditet och 
investeringar, expansion och förvärv av verksamhet. Och har du 
inte tid att komma till banken så kommer vi till dig. 

Läs mer och boka möte på seb.se/helaforetagaren eller 
ring 0771-62 53 53.

SEB, Järnvägsgatan 37, Limhamn
Telefon 040-667 67 80

www.däckia.se

JS Sverige AB
Jörgen Kocksgatan 3 
S-211 20 Malmö 

T/ +46 40 699 09 00
F/ +46 40 699 09 01

W/ jssverige.se

Profilering av 
svenskt näringsliv
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www.simsonpowertools.se

Komplett leVerAntÖr AV 
KrAFtVerKtYG – Alltid snAbb  
och personliG serVice

box 68, 813 22 hoFors
tel 0290-230 80

Din IT-partner
• Försäljning av hård- 
   och mjukvara
• Installation
• Drift och support

Tel: 0418-39 60 00
Adress: Strömgatan 11, Malmö

www.ccit.se

aTT flyTTa 
pariserhjul
Vi flyttade det s k Lisebergshjulet, ett 60 
meter högt pariserhjul, från Lilla 
 Bommen till Liseberg i Göteborg. Även 
om en del skämtsamma göteborgare 
föreslog att man skulle kunna rulla hjulet 
hela vägen. Hjulet demonterades i 
hanterliga bitar för vidare transport till 
tvättanläggningen. Det ställdes höga 
krav på logistiken – första biten som 
plockades ned skulle levereras sist vilket 
innebar noggrann planering utav 
transporterna.  

Efter hjulflytten lyfte vi en minnessten 
på plats åt SKF, ett 14,5 tons granitblock.  

Hela uppdraget inne på Liseberg 
handlade om största försiktighet med 
tanke på den närmaste grannen  
–  Universeum Terrarie. Risken för 
eventuella sättningar eller vibrationer 
skulle kunna spräcka monterglas och 
släppa ut mindre önskade spindlar och 
ormar.



11

Lång- eller korttidsuthyrning (rental)
av truckar, med eller utan förare

Specialanpassning
av maskiner i samarbete med kunden

Sopning och vinterväghållning
av era ytor

Verkstad
Service, reparation och ombyggnad av maskiner

Lager
Hantering, omlastning och lagring av gods

Truckpoolen är ett familjeägt företag med anor från tidigt 
60-tal, då hamnen var den stora arbetsplatsen. Idag är 
det industrisektorn som blivit den stora kunden. Vår ma-
skinpark består av ett 160-tal maskiner mellan 1 och 45 
ton. Maskinerna är moderna och miljöanpassade.

Truckpoolens breda 
maskinpark omfattar:
• Skjutstativtruckar, ledstaplare m.m.
• Eltruckar upp till 6 ton
• Dieseltruckar upp till 45 ton
• Containergående truckar upp till 8 ton
• Hjullastare
• Teleskoptruckar
• Terminaltraktorer
• Reachstackers
• Sopmaskiner

www.truckpoolen.se Arendal ART | 418 79 Göteborg | 031-66 19 81

rullTrappor  
– eTT specialområde
Rulltrappor verkar inte så speciella, när man låter sig 
förflyttas bekvämt mellan våningsplanen. Men att få 
trapporna på plats kan vara uppdrag som ställer höga krav 
på lyftkompetensen.

Rulltrapporna – hela eller i sektioner – kan vara långa och 
kräva rejält med plats. Handlar det om utbyte av gamla 
trappor eller nyinstallation i gamla byggnader kan det bli 
svåra uppdrag. Det finns helt enkelt väldigt mycket som 
är i vägen och lösningarna måste ibland vara extra 
kreativa.

Att installera rulltrappor har blivit ett specialområde för 
Tunga Lyft. Till exempel svarade vi för samtliga rulltrappor 
i Citytunnelns stationer i Malmö, totalt ett 30-tal trappor i 
olika storlekar.
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www.interlift.sewww.svealyft.se
040 -22 12 90 0416-174 00

Ett lyft för
svensk industri!

 Rullblock

 Kättingredskap

 Kättingtelfrar

 Mjuka lyft

 Vinschar

 Domkrafter

 Manuella lyftdon

 Vågar

GÖR SOM
– använd lyftutrustning från oss!

malmö
Hammarvägen 17 
232 37 Arlöv

Tel 040-38 32 20 
conny.plato@tungalyft.se

göTeBorg
Box 8044 
402 77 Göteborg

Södra Hildedalsgatan 11–13

Tel 031-65 61 70 
clas.ericsson@tungalyft.se

sTockholm
Domnarvsgatan 7 
163 53 Spånga

Tel 08-36 77 20 
anders.sundstrom@tungalyft.se

karlsTad
Sågverksgatan 49 
652 21 Karlstad

Tel 054-10 05 40 
niclas.svensson@tungalyft.se

luleå
Fabriksvägen 10 
972 54 Luleå

Tel 0920-167 20 
peter.pettersson@tungalyft.se

sTora projekT
Domnarvsgatan 7 
163 53 Spånga

Tel 0706-36 83 40 
rolf.nilsson@tungalyft.se

LULEÅ

KARLSTAD STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

info@tungalyft.se	|	www.tungalyft.se


