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HAJLIFT
MASKINUTHYRNING FÖR ALLA

Enkelt · Ergonomiskt · Trevligt 
Arbetet skall vara så enkelt och effektivt  
som möjligt med minsta möjliga driftstopp

HAJLIFT AB - En komplett maskinuthyrning med nya lösningar för att öka säkerheten, 
förbättra ergonomin och att arbetet skall kunna utföras så snabbt och enkelt som möjligt. 
Att det är ett hållbart och miljösmart alternativ att hyra är en självklarhet. HAJLIFT ska vara 
en lokal maskinuthyrare som väljer att prioritera både kunder och leverantörer i närområdet 
och minska behovet av långa transporter.
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ALINGSÅS NYA 
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UTBILDNINGSCENTER



HAJLIFT
MASKINUTHYRNING FÖR ALLA

Maskinuthyrning
Med marknadens bästa varumärken

Vi har de mest effektiva maskinerna på marknaden för respektive arbetsuppgift. 
Oavsett vilken maskin eller produkt du föredrar skall vi alltid se till att våra kunder  
kan välja rätt maskin för jobbet.

Vi på HAJLIFT fokuserar på att alla arbeten skall kunna göras effektivt men lägger på 
ytterligare en dimension för att det skall vara så säkert, ergonomiskt och enkelt som möjligt.

OBS! Vi handlar så myket lokalt och nära som möjligt för det är bäst för miljön och 
mest konstnadseffektivt för våra kunder.
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HAJLIFT
MASKINUTHYRNING FÖR ALLA

Utbildning
I verklig miljö och med rätt utrustning

Ett urval av våra utbildningsmaskiner
Vi säljer utbildningar med kunskap. Rätt kunskap för att utföra arbetet så enkelt, effektivt och 
säkert som möjligt. Alla våra utbildningar har praktiska övningar i riktiga maskiner och med 
rätt utrustning.

Våra teorilokaler
På vår ovanvåning har vi två teorisalar och ett gemensamt 
fikarum. Där kan man ha genomgångar i tyst och lugn 
miljö med enkla och effektiva pauser. Efter avslutad teori 
går vi ner en trappa till vår utbildningshall eller gård för 
de praktiska övningarna. Dagen avslutas med ett prov 
och man får ett personligt utbildningsbevis.

Liftutbildning · Truckutbildning · Fallskydd · Heta arbeten · Ställningsbyggnad · Säker lyft och lastkoppling m.m.
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HAJLIFT
MASKINUTHYRNING FÖR ALLA

Avspärrning
Material och kunskap för säkert arbete

Lokalt lager i Alingsås
Avspärrningsmaterial skall finnas runt alla platser som har någon form av trafik utanför  
området. Det skall alltid upprättas TA-planer. Vi ha gått alla erforderliga utbildninar för att 
upprätta dessa. Kom in så hjälper vi Er.
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Maskinverkstad
För alla byggbranschens elhandverktyg

Byggmaskiner kan 
ofta repareras
Vi har startat upp en verkstad 
där vi reparerar de flesta fabrika-
ten lokalt i Alingsås. Kom in med 
er maskin och få ett förslag om 
det går att reparera och vad det 
skulle kosta. Givetvis har vi uthyr-
ningsmaskiner som man kan hyra 
under reparationstiden.

Tillbehör & Skydd
Rätt tillbehör för proffsarbeten

Verktygssäkring
För bättre arbetsmiljö och 
effektivare arbeten.

Skydd
Rätt arbetshandskar, ögon-, 
hörsel- och andningsskydd  
är någonting som är mycket 
viktigt för att arbetet skall 
kunna utföras säkert och  
ergonomiskt.
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Inspektion & Besiktning
Av fallskydds och lyftredskap

Inspektion och journalföring
I vår verkstad tar vi emot lyftredskap  
och fallskyddsutrustning som har krav 
från arbetsmiljöverket på journalförd årlig 
inspektion och kontroll. Vi reparerar och 
byter reservdelar där det är möjligt och 
journalför allting i vårt onlineprogram 
så kunderna också får tillgång till alla 
rapporter.
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