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PMH Service
PMH utför service på beställning eller 
enligt avtal på Er lyftutrustning. Vi följer 
ett utarbetat schema där varje moment 
kontrolleras och dokumenteras enligt 
gällande normer.

Planerat underhåll ger hög tillgänglighet, 
god driftsekonomi samt ökad person
säkerhet.

Kundanpassade 
lyftlösningar
PMH Lyftlösningar erbjuds genom att 
kombinera vårt standard lyftprogram med 
kundunika lyftverktyg. Detta  kompletteras 
med vår breda mång åriga erfarenhet 
inom lyft.

Säkra lyft i 
explosiva miljöer
PMH Lyftprogram finns även i EXklassat 
utförande. I programmet finns allt från 
den enkla lyftprodukten till den kompletta  
lyftlösningen i enlighet med gällande 
ATEX direktiv.

Världsledande lyftleverantörer
PMH är auktoriserad generalagent på den 
svenska marknaden för ett brett program av 
kvalitetsprodukter från ledande leverantörer i 
Europa och Japan. Detta produktsortiment 
kännetecknas av starka varumärken som vi 
med stolthet representerar och marknadsför.

Tel: 0411-138 00
E-post: info@pmh.se
Hemsida: www.pmh.se
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www.pmh.se



www.pmh.se

För oss är 
alla lyft 
lika viktiga
PMH har stor erfarenhet av lyftutrustningar. 
Med vårt breda heltäckande produktprogram 
inom ”Lyft & Materialhantering” kan vi erbjuda 
rätt produkt och skräddarsy lösningen för kundens 
specifika behov. Kombinationen av denna 
flexibilitet och 40 års samlad branschkunskap 
gör vårt erbjudande unikt på marknaden.

Sveriges mest kompletta 
l yftprogram
Vår styrka är det breda lyftprogrammet 
från ledanade leverantörer, allt från det lilla 
enkla manuella lyftet upp till det stora 100 
ton lyftet med drivning. Vi erbjuder Sveriges 
mest kompletta lyftblock och telferprogram 
oavsett kapacitet och behov. Detta program 
finns i manuellt, el och luftdrivet utförande 
med kätting eller stållina.

Människan i centrum vårt 
 bidrag till god lyftergonomi
Vi följer utvecklingen inom ergonomi, det 
vill säga samspelet mellan arbetsmiljö, 
teknik och människa. Användaren står alltid 
i centrum när vi utvecklar våra lyftlösningar. 
Det är en naturlig del i det dagliga arbetet 
och vårt bidrag till god lyftergonomi.

Snabba leveranser 
från eget lager
Vi levererar dagligen både standard och 
kundanpassade lyftprodukter, från eget lager, 
till våra kunder i hela Sverige. Våra kunniga 
produktionstekniker kan på kort varsel 
bygga och anpassa lyftprodukter efter kunds 
 önskemål. Detta ger förutsättningar för en 
snabb leverans. 

Beställ direkt i  
vår webbshop
Besök vår nya webbshop, öppen alla dagar i 
veckan dygnet runt. Vi erbjuder våra kunder 
att beställa inom vårt sortiment av standard
produkter direkt från dator och mobilen. 
Ansök om konto idag! 

PMH hjälper dig med - allt inom lyft!
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