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När service räknas
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Vi löser dina problem
I 30 år har vi på Hyresmaskiner i Mälardalen AB löst problem 
åt våra kunder. Vi erbjuder allt från en skruvmejsel till en skylift 
och vår största styrka är att vi kan det mesta. Våra kunder 
vet om att vi är en totalpartner som löser alla problem. Det 
ska räcka med ett telefonsamtal och det går till oss. Vi har 
en bredd, ett kunnande och en erfarenhet som få företag kan 
matcha.

Även om vi med åren växt och det har blivit fler anställda är 
vi fortfarande ett litet företag i själen. Vi sätter ett högt värde 
på att vara nära våra kunder och erbjuda en rak och enkel 
kommunikation. Vår strävan är alltid att hitta en lösning som 
passar bäst för just dig och inga frågor är för krångliga. Vi har 
alltid viljan att få fram rätt maskin, så jobbar alla anställda på 
Hyresmaskiner i Mälardalen. 

Vi är, och har alltid varit, bäst på problemlösning. Det tänker vi 
fortsätta med även i framtiden.
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hitachi-powertools.se

Bästa lösningen. 
Välj grönt.
Välj mellan olika kraftfulla paketlösningar med varierande  
alternativ av verktyg, antal och amperestyrka

Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

30 roliga år – nu siktar vi framåt
Mycket har hänt sedan Håkan tog över sin pappas lantbruk och sedan startade Lindbergs Maskinfirma. Tre gånger har det blivit 
nya lokaler, omsättningen har stadigt ökat och numera löser vi problem åt kunderna inte bara i Hallstahammar utan även i Väs-
terås. När Håkan började var han ensam, i dag har han tolv kollegor som alla jobbar i samma anda. Det yttersta beviset för det är 
att än i dag finns kunder kvar som Håkan jobbade med redan för 30 år sedan. Vi tänker fira tillsammans med våra kunder, sedan 
fortsätter vi att göra det vi är bäst på, att lösa deras problem.

• 1989 skedde flytten från Rytterne till Hallstahammar.
• 1991 ombildades den enskilda firman till aktiebolag.
• 1996 flyttade Hyresmaskiner AB in i ny lokal på Videvägen.
• 2004 passerades för första gången 10 miljoner i omsättning.
• 2008 öppnades en ny depå i Västerås på Bäckby.
• 2009 blev Håkan Lindberg utsedd till årets företagare i Hallstahammar.
• 2010 passerades för första gången 20 miljoner i omsättning.
• 2012 Fick vi utmärkelsen ”Högsta tillväxtklass STI 2011”.
• 2013 Fick vi utmärkelsen ”Högsta tillväxtklass STI 2012”.
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Att hyra ger dig tid till annat
Ekonomiskt 
Vi tar investeringen, binder kapitalet och står för värdeminskningen.

Effektivt 
Du har alltid fungerande utrustning – när och där du behöver den.

Enkelt
Du slipper service, lagring och materialkontroll.

Vi har 30 års erfarenhet av maskinuthyrning, våra serviceinriktade anställda vet vilken utrustning som tål att användas och hur 
denna utrustning fungerar och sköts. Du behöver rätt utrustning på rätt ställe i rätt tid. Hämta och lämna själv eller få leverans och 
hämtning utförd av oss.

Önskemål utöver standardsortiment är inget som skrämmer oss, vi förnyar vår maskinpark löpande och flexibilitet är en förutsätt-
ning för uthyrning. Att hyra är enkelt, effektivt och ekonomiskt. Tänk på att vi hyrt ut utrustning i 30 år!
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Försäljning
Vi säljer kvalitet.

Vår erfarenhet från maskinuthyrning har lärt oss vilka produkter vi kan rekommendera och har gett oss en unik ställning som 
försäljningsorganisation. Vår styrka är att kunna leverera trygghet och funktion till dig som kund. Vi står för våra produkter och 
har ett mycket utvecklat samarbete med våra leverantörer. Vi är din garanti för produkternas kvalitet.

I mer än 30 år har vi byggt en erfarenhetsbank och utvecklat samarbetet med de leverantörer som är konkurrenskraftiga i pris, 
kvalitet och service. Vi hjälper företag, kommuner och privatpersoner att hitta rätt produkter till rätt användningsområde. Vi ser 
till att du inte är ensam med dina produkter så fort de lämnar lokalen. Det är hos kunden vi verkligen får veta produkternas för-
måga, hållbarhet, möjligheter – och begränsningar. Det är det som sporrar oss, det är det vi gillar, det är det som kallas service-
krävande försäljning.   
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Bygg- och anläggningsmaskiner
Vi har lösningen till det mesta, fundera ut något svårt att göra så har vi säkert 
maskinen som du behöver för att lösa problemet. Allt från doppvärmare till 
tvåfalls laser och grävmaskiner.
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Elektrisk utrustning
Vi har elskåp, elverk, kabel och annan utrustning så att du kan arbeta där du vill. Vi 
har allt från en enskild kabel till vad som behövs för att elektrifiera ett helt bygge.
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Fasanvägen 7, Hallstahammar
Tel: 0220-139 18

www.hallsta-inst.com • info@hallsta-inst.comdustcontrol.se

Grävmaskiner och hjullastare
Vi har kompaktgrävmaskiner för alla tillfällen. Från de allra minsta som du kan 
frakta själv upp till de riktigt stora, samma sak gäller hjullastare. Behövs det 
större maskiner frågar du oss om hjälp.
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Västerås
021-81 07 00

Stockholm
08-19 40 00

Gävle
026-14 08 00

Uppsala
018-51 07 20

Rätt lift
på rätt plats
vid rätt tillfälle!
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Skyliftar och ställningar
Vi erbjuder skyliftar som är släpvagnsmonterade, lastbilsmonterade eller självgående 
samt saxliftar i alla storlekar. Vi har också byggnadsställningar för alla behov.

Skulle vi sakna någon produkt samarbetar vi med de bästa leverantörerna i närheten.
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Bodar, stängsel och containrar
Vi har tillgång till bodar, vagnar och containrar för alla användningsområden. 
Manskapsbod, flyttbart kontor eller sekretariat till idrottstävlingen – du bestäm-
mer själv.

Vi erbjuder också byggstängsel för att inhägna arbetsområden eller evenemang.

Västerås 021-338 06 60
Örebro 019-10 50 50

www.arosbyggstallningar.se 
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Trädgårdsmaskiner
Stora parkanläggningar och små trädgårdar kräver olika maskiner och redskap 
– vi har allt för alla tillfällen.

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER EN
PRODUKT FRÅN STIHL OCH VIKING

STIHL OCH VIKING:s 
produkter finns bara hos 
utvalda återförsäljare. 
Hos återförsäljaren är du i goda 
händer - vare sig det gäller råd-
givning eller service. Du får hjälp 
att välja maskiner som täcker dina 

stihl.se

behov, montering och provstart, får 
värdefulla tips för ett enkelt och 
effektivt arbete och inte minst pro-
fessionell service. På detta sätt får 
du glädje av dina STIHL och VIKING- 
maskiner under lång tid.
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Västerås

Kokillgatan 7, Bäckby 
721 33 Västerås

Telefon: 021–30 11 30
backby@hyresmaskiner.com

Hallstahammar

Videvägen 6 
734 38 Hallstahammar
Telefon: 0220–292 00

hallsta@hyresmaskiner.com

Vxl: 021-475 90 10  •  www.elavsol.se

Investera i din fastighet  
och producera egen el

www.hyresmaskiner.com


