
BATTERIGATAN 3 - PÅ BACKENOMRÅDET PITEÅ



VÄLKOMMEN TILL HYRSAM!
Vi gör “gör jobbet enkelt” för dig.
Om du har ett jobb att göra, kan vi hjälpa dig med de 
maskiner som behövs för att utföra jobbet så enkelt 
och effektivt som möjligt. 

Vi har flera hundra olika maskiner och verktyg, för alla 
sorters arbete, som du kan hyra.
Funderar du på vilken maskin du behöver? 
 Kom gärna in till oss. Du får hjälp att välja rätt 
utrustning och maskiner samt goda råd hur man 
använder dem på bästa sätt. 
Många av våra maskiner och verktyg är nya och allt vi 
har är i toppskick!
När en maskin eller verktyg lämnas åter oss, går vi 
alltid igenom och servar dem så att de ska vara i tipp 
topp skick till nästa kund.

När du hyr en maskin av oss blir du automatiskt 
försäkrad till 5% av hyresbeloppet. Försäkringen 
omfattar plötsliga och oförutsedda händelser som till 
exempel inbrott, stöld, brand, vattenskador eller 
skador vid krock. 
 

VAR ETT PROFFS DU OCKSÅ, HYR 
HOS HYRSAM!
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Lorem ipsum



PROFFSIGT & SMIDIGT

Festool anses av många proffs som världens bästa verktyg för finsnickeri och 
hantverk. Få kan mäta sig med Festools kvalitet. Vi har verktyg från små skru-

vdragare till avancerade fräsar + STORT Utbud av klingor och dammsugspåsar i 
butik

Nu kan vi stolt presentera oss som återförsäljare till

Ren kraft på 4 växlar
Festool skruvdragare/slagborr TPC har en 4-växlad motor som ger 
enorm kraft och höga varvtal, och tål dessutom mycket hög belast-
ning. Utrustad med det smarta FastFix-systemet för snabbt byte av 
chuckar i ett snabbt handgrepp, så att man enkelt kan växla mellan att 
borra, skruva, vinkelborra och vinkelskruva.

- Med snabbmanövrerad växelväljare är det lätt att alltid jobba med 
rätt varvtal.
- Borstfri EC-TEC-motor garanterar högt arbetstempo.
- Med det bästa växlingskonceptet någonsin. Lika bra i trä som metall, 
och med det tillkopplingsbara axiella slaget även i murverk: TPC 
klarar tuffa tag och är enormt robust och uthållig med sin borstlösa 
EC-TEC-motor.
- Många tillsatser och perfekt avstämda tillbehör gör QUADRIVE till en 
oöverträffad hjälpreda för en mängd olika användningsområden. 
Festols smarta Kickback-stopp minimerar risken för handledsbrott vid 
plötsligt stopp.

Levereras med:
1 x Batteri BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
1 x Batteri BP 18 Li 5,2 ASI
Laddare SCA 8
Bältesklämma
Extra handtag
Bits PZ 2

Gäller endast butik

7.900 kr
inkl. moms

ord. pris 9.968 kr 

CENTROTEC magnet-bitshållare 
(BH 60 CE-Imp)
CENTROTEC verktygschuck
FastFix snabbchuck 13 mm
FastFix vinkelchuck
Systainer SYS3 M 187



LIFTAR
BOMLIFT
Diesel, 4wd
Arbetshöjd 18 meter
Räckvidd 11,7 meter                  

SAXLIFTAR
PELARLIFT
ARBETSHÖJD: MAX 6 METER
DRIFT: BATTERI
VAR: INOMHUS

SAXLIFT
ARBETSHÖJD: MAX 8 METER
DRIFT: BATTERI
VAR: INOMHUS

Terränggående utomhussax 4wd
ARBETSHÖJD: MAX 12 METER
DRIFT: DIESEL
VAR: UTOMHUS

FRÅN
406 kr
inkl. moms

/dag*

FRÅN
1.375 kr
inkl. moms

/dag

FÅ DIN MASKIN

UTKÖRD & HÄMTAD

FRÅN
2.375 kr
inkl. moms

/dag*

Vi har Släpvagnsliftar  
som sträcker sig 
mellan 12 till 21 meters arbetshöjd.
Alla har hydraulisk drivning på hjulen 
för lätt förflyttning på arbetsområdet.

Dino 120T (220v) eller 120BT (batteri)
- en persons korg, 120-130 kg i korgen.
- 80 km/h. Totalvikt 1285-1353 kg
- Arbetsräckvidd, 12 meter upp och 7,9 meter i sidled.
- 120T behöver 220V
- 120BT har Batteridrift. Räcker 1 arbetsdag.

Dino 135T
- Två persons korg, max 215 kg i korgen.
- LGF-registrerad 30 km/h.
- Arbetsräckvidd, 13,5 meter och 7 till 9 meter i sidled.
- Eldrift 230V.

Dino 160XT
- Två persons korg, max 215 kg i korgen.
- LGF-registrerad 30 km/h.
- Arbetsräckvidd, 16 meter upp och 9 meter i sidled.
- Saxfunktion för att nå över ex.vis veranda innan utskjut av korg.
- Eldrift 230V eller Bensinmotor.

Dino 210XTB
- Två persons korg, max 215 kg i korgen.
- LGF-registrerad. 30 km/h.
- Arbetsräckvidd, 21 meter upp och 11 meter i sidled.
- Saxfunktion för att nå över ex.vis veranda innan utskjut av korg.
- Batteridrift, 230V eller Bensinmotor.

FRÅN
550 kr
inkl. moms

T&R

*

  

*Startavgift och försäkring 5% tillkommer



STÄLLNINGAR

BYGGSTÄLLNINGAR
- Plattformar för varje 2 meters plattformshöjd.
- Höjder från tre meter ingår även stödben.
- Lutande stege invändigt mellan våningsplanen 
- Fotlist på arbetsplanet
- Räcken mellan våningsplanen.

Ställningen är väldigt lätt, då den är gjord av 
aluminium. Flyttas lätt av en person.
Designat för snabb montering helt utan verktyg för 
en person (en stor fördel är att vara två vid 
plattformshöjder från 4 meter).

Byggställningen väljer du med antingen en 
plattform bred (70 cm) eller med 2 plattformars 
bred (130 cm.) Alla har en Plattformslängd på 250 
cm och alla har en lucka. Du kan bygga ställningar 
upp till 8 meter.

Från

94 kr
inkl. moms

/dag*

FASADSTÄLLNING PÅ SLÄPVAGN 115 kvm
- Med trapptorn (utvändiga trappor)
- 18 x 6 meter
- plattformshöjder ställbar 2-2,5 meter + 4-4,5 meter
- Med  1 meters RAM längst ner kan du få max plattforms-
   höjd 5,5 meter (Tillbehör) 

FRÅN
475 kr
inkl. moms

/dag*

30% 

10 474 kr
inkl. moms

/månad*

Rabatt

*Startavgift och försäkring 5% tillkommer



#610 BOATCLEANER
Mycket effektivt 
rengöringsmedel för 
båtskrov. Avlägsnar 
snabbt oxider, alger, 
snäckor, mossa, smuts, 
mögel och andra 
orenheter från vatten. 
Finns även för 
Aluminium skrov.
PRIS FRÅN 225kr
20L, 4L, 1L

SUPERPRODUKTER FRÅN PAYBACK
NU I VÅRT SORTIMENT!

SMÖRJMEDEL, ADDITIVER & RENGÖRINGSMEDEL
för bättre prestanda, livslängd och lönsamhet.

L U B R I C A N T S

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ
HÖGKVALITATIVA PRODUKTER 

Allt som vi själva använder i vår egen verkstad och till våra 
maskiner tar vi från Payback. 

Erbjudande

2T Challenger 4 Liter
T H E  B E S T  O F  T H E  B E S T
Helsyntetisk 2-taktsolja av högsta klass. För samtliga 
2-taktsmotorer inkl E-tec motorer inom garantiti.

#460 MOLY 2000
DIESELOPTIMERARE
Världsmarknadens effektivaste 
dieseladditiv. Optimerar MK1, 
E32, E10, HVO, HVO100 och 
RME till premium diesel. Aktiva 
ämnen ökar cetantalet 
(brännvärdet), kraftigt 
rengörande, smörjer, skyddar 
och optimerar 
förbränningslinjen till 
reducerad förbrukning och 
ökad livslängd.
PRIS FRÅN 325kr
5L, 1L och 500 ml

#659 CITROL
Bland det effektivaste 
som finns vid rengöring. 
Helt vattenlöslig och 
kan spädas vid behov. 
Lätt biologiskt 
nedbrytbart, baserat på 
citrus skal och helt 
petroleum, alkaliskt, 
och syrafritt.
PRIS FRÅN 215kr
20L, 4L, 1L och Spray

15% PÅ VALFRI 
PRODUKT
Gäller till 

2022-06-30. Går ej 
att kombinera med 

andra rabatter.

KLIPP UT 
OCH TA MED



*Startavgift och försäkring 5% tillkommer

MINIGRÄVARE

KYUBOTA U27

För större grävarbeten, dikning, 
dränering eller mindre anläggning.
2700 KG

KX019
1.975 kr
inkl. moms

/dag*

Till de 2 större

Rotortilt ingår i HyranAlltid billigare vid längre hyraperioder!

10% rabatt vid 2-6 dagars hyra
20% rabatt vid 1-3 veckors hyra
30% rabatt vid månadshyra

Går ej kombinera med helghyra eller andra rabatter.

20%
Vid veckohyra

RABATT

U27
2.550 kr
inkl. moms

/dag*

  När du hyr minigrävare 
                     från oss får du
                                    ALLTID
på passande maskinsläp 

50% rabatt

2700 kg
max grävdjup 3 m
räckvidd 4,8 m
Rotortilt

U10
1.375 kr
inkl. moms

/dag*

1900 kg
max grävdjup 2,7 m
räckvidd 4,2 m
Rotortilt

1000 kg
max grävdjup 1,8 m
räckvidd 3,3 m
Tilt



*Startavgift och försäkring 5% tillkommer

VEDMASKIN
Hyr en av marknadens snabbaste och 
enklaste vedmaskiner. Kapacitet 1-4 m³/h
- Bensinmotor och EL-motor, 380V         
16-32A. Välj själv.
- Stocklyft
- Hydrauliskt stockbord
- 2, 4 eller 6-klyvsyxa
- 4 meter transportband
- Klarar 36 cm tjock stock (optimalt 20-30cm)
- 80 km/h registrerat släp.

 

VERTIKALSKÄRARE
Vertikalskärning gör nytta på flera sätt. 
Maskinen ska arbeta enbart i ytskiktet och 
inte för djupt. På så sätt tar man upp mossa 
och dött material som ligger i ytan samtidigt 
som rötter som växer på tvären skärs av. De 
rätta rötterna får då både luft och näring. Får 
man luft i ytskiktet trivs inte mossan och man 
ökar gräsets konkurrenskraft mot mossa och 
ogräs.

Jordfräs, finns 2 storlekar
Honda F220, 54cm
En bärbar jordfräs med 545mm skär, 
svängbara handtag. Ryms i en kombi.

Ferrari 338, 70 cm
En gedigen handtraktor som gör ett utmärkt 
jobb på de mest besvärliga ställena. 
Även lämplig för uppfräsning av gräsmatta. 
Finns med slåtterbalk också.

KABELNEDLÄGGARE FÖR 
ROBOTGRÄSKLIPPARE
Skyndar på och underlättar ditt arbete med 
att lägga ner begränsningskabel. 
- Det går snabbt att lägga ner kabeln. 
- Du behöver inte springa på huk och belasta 
rygg och knän.
- Kabeln grävs ner till ca 5 cm djup och håller 
sig nere. 
- Du kan kratta tomten utan att kabeln 
fastnar.
- Ingen risk att gräsklipparen klipper av 
kabeln eller fastnar.

TRÄDGÅRD

FRÅN

VEDMASKIN

1.250 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

KABELNED-
LÄGGARE

688 kr
inkl. moms /dag*

JORDFRÄS
       FRÅN

330 KR
inkl. moms/ 4 tim

FRÅN

VERTIKAL-
SKÄRARE

330kr
inkl. moms /4 tim

Vi säljer även 
kabeltråd
250 m



Markvibrator 75-500kg
Några praktiska tips om markvibrering 
Packningsgraden varierar beroende på 
materialets sammansättning. 

Storlek på våra markvibratorer:
75-80 kg , Bensin eller EL. packningsdjup10 cm 
Rundpadda 88 kg, Bensin, packningsdjup 15-20 cm
90-108 kg: Bensin, packningsdjup 15-20 cm
180 kg, Bensin, packningsdjup 15–25 cm.
280 kg,  Diesel, Packningsdjup 20–35 cm.
500 kg, Diesel,  packningsdjup 30–45 cm.
Vid djupare packning än ovan, ska packning ske 
i lager.

Minivibb
Betongvibrator på Batteri och stånglängd på 
0,8 meter. för att föra bort luft och stärka 
betongkonstruktioner vid gjutning i betong och 
cement. Vi har givetvis valvstavar också!

NAJMASKIN / NAJOMAT
Twintier Max RB441T najmaskin.
Passande för golv och väggarmering, valv, 
pelare och balkar. Även för bro och 
vindkraftsfundament.
Som namnet säger så används najtråd med 
dubbel trådmatning (två trådar på samma rulle) 
som ger lägre trådförbrukning utan stora öglor 
samt snabbare najning och hårdare knutar utan 
svans. Ovärderlig vid najning.
Batterier som klarar upp till 4000 naj per 
laddning. 

Glättningsmaskin
Vi har 3 olika storlekar på Glättare. 
- Den vanligaste har en diameter på 915mm 
och en bensinmotor.
-Kantglättare, bensin på 600mm.
-EL glättare 380V på 800mm

Glättare är avsedd att plana och finputsa nylagd 
betong på större ytor.
Den är lämplig för öppna arbetsområden.

** startavgift, försäkring 5% och slitageavgift 
tillkommer på hyrpriset.

BETONG

FRÅN

MINI
VIBRATOR

188 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

1.190kr
inkl. moms /dag

FRÅN

BETONG
GLÄTTARE

362 kr
inkl. moms /dag**

FRÅN

NAJMASKIN

399 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

MARK-
VIBRATOR

162 kr
inkl. moms /dag*



KOMPAKTLASTARE 
&
HJULLASTARE

Vi har 4 olika storlekar på last-
maskin. Alla lika smidiga och lätta 
att använda.
- Diesel
- 4wd
- Planeringsskopa och pallgafflar 
ingår i hyran.
- Avanter och JCB går att frakta på 
ett vanligt maskinsläp efter bil.

Tillbehör:
- Jordborraggregat
- Enslagegrip
- Sopvals
- Stubbfräs

FRÅN

AVANT 420
1080kg

1.375 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

AVANT R28
1400kg

1.788 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

JCB 403
2700kg

2.094 kr
inkl. moms /dag*

ATLAS 
WEYCOR 420
5000kg

FRÅN

2.400 KR
inkl. moms/dag*

STÖRRE JOBB PÅ GÅNG?

När du hyr kompaktlastare 
                     från oss får du
                                    ALLTID
på passande maskinsläp 

50% rabatt

Alltid billigare vid längre hyraperioder!

10% rabatt vid 2-6 dagars hyra
20% rabatt vid 1-3 veckors hyra
30% rabatt vid månadshyra

Går ej kombinera med helghyra eller andra rabatter.

RABATT

20%
VID VECKOHYRA

30km/h

40km/h

12km/h

12km/h

*Startavgift och försäkring 5% tillkommer



*Startavgift och försäkring 5% tillkommer

SLÄPVAGNAR
HYRSAM HAR ÖVER 20 
SLÄPVAGNAR I 15 OLIKA 
MODELLER

från 750kg till 3500 kg

- Släpvagnar
- Båttrailer
- Biltransporter
- Entreprenadsläp
- Skotersläp
- Kåpsläp
- Maskinsläp
Ett besök hos oss eller på vår 
hemsida rekommenderas.

FRÅN

SLÄP 750kg
Obromsat

138 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

Biltransport
1800kg/1465kg

500 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

Maskinsläp
2500kg/2000kg

562 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

Maskinsläp
1500kg

495 kr
inkl. moms /dag*

FRÅN

Båttrailer
2000kg/1520kg

875 kr
inkl. moms /dag*

TRANSPORTERA STORT SOM SMÅTT

BOKA BÅTVAGN

STORT TRYCK PÅ 
BÅTVAGNAR UNDER 

FÖRSOMMAREN

TAR BÅTAR UPP TILL 
6,6 M

DEN MINDRE: MAX 780 KG
DEN STÖRRE: MAX 1520 KG

FRÅN

Släp 1240 kg 
Bromsat, tipp

220 kr
inkl. moms /dag*

När du hyr kompaktlastare eller minigrävare
                     från oss får du
                                    ALLTID
på passande maskinsläp 

50% rabatt
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NYHETER 2022
Kompaktlastare 2700 kg
En JCB 403 som täcker upp där vi inte haft något lämpligt.
Trevligt att den går i 30 km/h samtidigt som vi även kan 
transportera den på vanligt släp

Släpvagnslift 21 meter
Ny Skylift kommer maj-22 med batterier och bensinmotor.

Markvibratorer
En hel hög med nya paddor i storlekarna
80, 180, 280 och 500 kg:s klassen

Golvsåg 800mm
Sågar upp till 350 mm djupt i betong. 380V

RASTVAGN 4-6 personer
Nu har vi 4 rastvagnar.
De 2 som kommer nu i maj har Förbränningstoalett.

Fler nyheter: Hjullastare Atlas Weycor 420 5000kg. Giraffslip från 
Festool. 2 st Betongslipar från Scan maskin, ABS-Slip S4 


