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LYFT & HANTERINGSENTREPRENÖR
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2.  INNEHÅLL    

3.  MOBILKRAN    

4.  SJÄLVRESANDE TORNKRAN / STATIONÄR   

  TORNKRAN 

5.  LARVKRAN

6.  STOR KRAN

7.  VINDKRAFT

8.  KRANBIL

9.  MINIKRAN

10.  LASTBIL / SPMT TRAILER

11.  SPECIALTRANSPORT PÅ LAND OCH HAV

14.  BRO, TUNNEL, TRAFO-LANSERING

15.  TUNGGODSHANTERING 

16.  HJULLASTARE / TELESKOPLASTARE

Innehållsförteckning

Jinert är ett svenskt privatägt företag som startade 
1988.  Vårt huvudkontor ligger fortfarande kvar 
där allting startade en gång i tiden i Hässleholm. 
Vi finns på 20 olika platser i landet. Vi erbjuder 
modern utrustning inom lyft, specialtransporter 
och tunggodshantering. Inget uppdrag är för stort 
eller för litet för oss. Vi erbjuder helhetslösningar 
tillsammans med vår yrkeskunniga personal för  
att kunna genomföra alla olika lyft och transport- 
tjänster. Vi har en stor bredd på vår maskinpark 
som vi ständigt utvecklar för att kunna utföra de 
uppdrag som våra kunder har.

Välkommen att kontakta oss!

17.  KÖRPLÅTAR / STOCKMATTOR

18.  TILLBEHÖR

19.  FASTIGHETER OCH LAGER

20.  TRUCK / TA-PLAN 

21.  TUNGA DIVISIONEN

22.  TILLVERKNING OCH KONSTRUKTION

24.  KONTAKTUPPGIFTER

Vi har mobilkranar i alla storlekar för alla ändamål:  
från 25 ton till 800 ton. 

Kranen har stora hjul och styrs oftast på flertalet axlar vilket 
gör den terränggående samt smidig att köra på de olika 
arbetsplatserna. Mobilkranar finns med upp till 80 meter 
hydralbom. Med jibb upp till 180 meter. 

Mobilkran

Vi erbjuder olika 
typer av mobil- 

kranar från minsta 
till största!
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En smidig kran som används när man har  
ont om plats och behöver flytta ofta. Många  
av modellerna reser sig själva på under 15 
minuter. De styrs från hytten med god sikt 
eller med radiostyrning. Dessa hyrs alltid  
ut inkl. förare. Kranar körs på bränsle  
drift eller el (valfritt). 

Dessa tornkranar drivs på el. Man 
kan hyra dem: med eller utan förare. 
Dem minsta modellerna reser sig 
själv och monteras enkelt med kran-
bil. Medan dem lite större varianter-
na monteras med mobilkran. Dessa 
typer av kranar används främst på 
långtidsprojekt. Den minsta model-
len är Liebherr L1, tar 800 kilo på 
27 meters radie.

Självresande 
tornkran

Stationär Tornkran

- 42 meters
- 45 meters
- 48 meters
- 50 meters
- 60 meters
- 65 meters

FINNS I  
STORLEKARNA:

Används ofta på större byggen och anläggningsjobb. Larv-
kran delas ofta in i två kategorier:  
     - För montering av Prefab element samt anläggnings-
projekt används främst 100-300 tons larvkran.  
    - Larvkran över 300 ton används för större industri 
och infra projekt där det krävs en maximal lyftkapacitet 
vid tex lyft av broar, vindkraft, barktrumma mm.

Larvkran

- 100 ton
- 130 ton
- 140 ton
- 160 ton

- 200 ton
- 250 ton
- 350 ton
- 750 ton

FINNS I  
STORLEKARNA:

Utsikt från en Liebherr  MK88

LR1750/2 LR1160

LR1350
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Vi erbjuder ett brett utbud av olika slags 
kranar med maximal kapacitet för  
dem största och tyngsta projekten.

Stor kran
FINNS I :

- 350 ton till 800 ton  
mobilkran med hydralbom.

- 350 ton till 750 ton hjul-
gående eller larvgående 
fackverkskran.

Vindkraft
Vi har kranar i alla storlekar för att kunna möta dagens 
krav på landbaserad vindkraft, både vid nymontering 
samt vid service. För de största vindkraftsprojekten 
har vi även kran med SX bom. 

LTM1750-9.1 LG1750/2

LTM1500-8.1

LG1550

LR1750/2

LTM1350
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Vi kan erbjuda kranbilar från 3 ton meter till 499 ton meter.Kranbil

- Sopborste
- Trailers
- Eldrivt
- Båtstöttor

UTRUSTNING 
TILL KRANBILARNA

UTRUSTNING 
TILL KRANBILARNA

- Sopborste
- Trailers
- Eldrivt
- Båtstöttor

- Jibb
- Vinch
- Personkorg
- Gripskopa
- Släp

Maeda minikran är vår minsta kran som löser lyftproblemen 
där det är trångt, begränsat utrymme eller dåliga mark- 
förhållanden. De går även att få in genom dörrar och i  
hissar. Maskinen går att köra med eldrift för att få hjälp 
med tunghantering även inomhus. Finns i 12 olika storlekar.

Minikran

VI ERBJUDER

- Maeda 174             
- Maeda 285            
- Maeda 305                       
- Maeda 405             

- Maeda 815             
- Jekko SPX 532        
- Unic 506                  
- Jekko JF 545

92 ton meters kranbil

Gripskopa

PersonkorgSopborste 165 tonmeters kranbil
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SPMT har kapacitet att bära de tyngsta lasterna.
Den används mycket inom industrier och hamn-
områden. Kapacitet upp till 45 tons axellast.  
Vi har obegränsat med axlar.

Lastbil

SPMT Trailer

Med den senaste transporttekniken kan vi utföra alla 
sorters transporter. Vi har ett stort utbud av olika  
trailersystem och modulaxelsystem. Vi bygger dem  
efter projektets behov. Lågbord ned till 240 mm med 
längder upp till 40 meters lågbord.

Specialtrans- 
porter på land 
och hav

Fly over Bridge: gör att vi kan ta oss över broar 
med lägre bärighet utan att belasta dem.

Lågbord
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En dag på
jobbet...
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BroTrafo

Tunnel

Bro/Tunnel/ 
Trafo-lansering

Vi erbjuder helhetslösningar tillsammans med vår yrkes-
kunniga personal för att kunna genomföra alla olika  
lyfttjänster. Vi flyttar allt från kassaskåp, rulltrappor,  
broar till hela hus och industriflyttningar. 

Tunggods-
hantering/
rigging

Enerpac SL400

Pressvagn
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Vi har hjullastare i alla olika storlekar, från L70 till L220.
Med ett brett utbud av tillbehör för att tillgodose behoven 
av alla användningsområden.

· Planeringsskopa
· Grusskopa
· Tandskopa
· Sten– och stubbryt
· Gafflar
· Kranbommar

Teleskoplastare är en allroundmaskin som kan  
utrustas med kranbom, skopa, gafflar, personkorg 
samt materialkorg. Smidig till allt. 

Hjullastare

Teleskoplastare

3 till 35 meters höjd

KAPACITET

Ett säkert underlag att köra på. Våra körplåtar täcker varje 
behov på arbetsplatsen, t.ex. överfarter vid schakt eller 
som skydd av underlag vid arbete med tunga maskiner.
Vi erbjuder ett stort antal körplåtar i olika storlekar och 
tjocklekar. För transport och utläggning använder vi våra 
hjullastare, kranbilar eller flakväxlarbilar. Ni kan även 
själva hämta/lämna hos oss.

Stockmattor eller grävmaskinsmattor används 
för tillfälliga transportvägar, övergångar och 
andra projekt.

Körplåtar

Stockmattor

· Stengrep
· Dragfäste (för vält mm)
· Gjutskopa
· Gjutbask
· Hängande pallgaffel
· Snöblad

· Sandspridare
· Snöskopa
· Materialkorg
· Reselverk
· Sopborste
· Förlängningsgaffel

L70 L220
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Tillbehör

Gipsvagga Glassug

Lyftbaljor

På våra anläggningar kan vi mellanlagra och hantera 
gods för våra kunders räkning. Vi hyr även ut fastigheter 
ifrån vår fastighetsavdelning. Kontakta oss gärna för mer 
information.

Fastigheter/
lager

SpridareokSamlyftsok

Lyfthumla

VI HAR ALLA 
TYPER AV LYFT-

TILLBEHÖR

LAGRA  
ERT GODS
HOS OSS
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Vi erbjuder gaffeltruckar från 1–50 ton. Vi har cirka 40 
stycken som normalt hyrs ut tillsammans med vår personal 
men man kan även hyra trucken utan förare och köra den 
själv. Våra truckar kan man hyra allt från en dag till flera 
år. Vi har bränsle, gasol eller eltruckar. 

Truck och  
materialuthyrning

TA-plan och
ritningar

Hos oss kan ni få 
hjälp med TA-plan 
och avstängnings 

material

Tunga  
Divisionen

Vi flyttar sockerbruk från Ystad till Pakistan, plast- 
industrier från Sverige till Kina, monterar broar i 
Stockholm, lyfter panna i Värmland. Flyttar tankar 
från Luleå till Danmark eller lanserar reaktor i Skåne.

Vi skapar lösningar för varje projekt, det är det vi menar 
med Tunga projekt och totala projektlösningar.
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Tillverkning och 
konstruktion

I våra verkstäder 
tillverkar vi olika 
konstruktioner som 
krävs för vår pro-
jektverksamhet.
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Bild på Jinerts första nya Liebherr kran 
som köptes in och hämtades på  
Liebherr fabriken i München 1989.

Historik
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Tveka inte att kontakta oss för offert eller mer 
information. Följ oss gärna på facebook.

HÄSSLEHOLM
Kristianstadsv 59
281 21 Hässleholm
0451-141 03
hassleholm@jinert.se

Skenvägen 5
281 43 Hässleholm
0451-141 00
tunga@jinert.se
(Verksamma i hela Europa)

ANDERSTORP/ 
 GISLAVED
 0371-180 00
anderstorp@jinert.se

HALMSTAD
Stjärnarpsvägen 4
302 62 Halmstad
035-22 10 90
halmstad@jinert.se

JÖNKÖPING
Bultvägen 5
553 02 Jönköping
036-35 35 00
jonkoping@jinert.se

LINKÖPING
013-77 000
linkoping@jinert.se

HELSINGBORG
Grustagsgatan 24
254 64 Helsingborg
042-13 33 50
helsingborg@jinert.se

HULTSFRED
Nytorpsvägen 7
577 39 Hultsfred
0495-104 00
hultsfred@jinert.se

KALMAR
Verkstadsgatan 38B
392 39 Kalmar
0480-120 00
kalmar@jinert.se

HÄSSLEHOLM
HUVUDKONTOR
Skenvägen 8
28142 Hässleholm
0451-141 00

KARLSHAMN
Munkahusvägen 33
374 31 Karlshamn
0454-166 00
karlshamn@jinert.se

KARLSKRONA
Skyttevägen 2
371 41 Karlskrona
0455-195 20
karlskrona@jinert.se

KRISTIANSTAD
Hedentorpsvägen 14
291 62 Kristianstad
044-12 62 00
kristianstad@jinert.se

NORRKÖPING
Hangargatan10
602 09 Norrköping
011-13 10 00
norrkoping@jinert.se

MALMÖ
Testvägen 12
232 37 Arlöv
040-12 80 00
malmo@jinert.se

VARBERG
Härdgatan 26
432 32 Varberg
0340-183 00
varberg@jinert.se

VÄXJÖ
Bävervägen 11
352 45 Växjö
0470-800 00
vaxjo@jinert.se

YSTAD
Ekenäsgatan 11
271 39 Ystad
0411-100 00
ystad@jinert.se

PERSTORP
Mossvägen 30
284 34 Perstorp
0435-302 90
perstorp@jinert.se
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