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• Maskintransporter
• Specialtransporter
• Kranbilar
• Budbilar
• Bygglogistik
• Följebilar
• Tankservice
• Maskinförmedling

Maskinuthyrarens första val

S T O C K H O L M  |  U P P S A L A  |  N Y K Ö P I N G  |  Ö R E B R O  |  M A L M Ö  |  G Ö T E B O R G

Arema Rental  
entreprenadmaskiner 
efter behov
Behöver du en maskin för ett specifikt uppdrag? Funderar du på 
om du ska köpa, hyra eller kanske byta ut en gammal och trasig 
maskin? Oavsett vilket kan vi på Arema Rental hjälpa dig att ta fram 
rätt lösning för just din situation.

Arema Rental är expert på entreprenadmaskiner och vår verksamhet bygger på tre 
huvudsakliga affärsområden: uthyrning, service och försäljning av både nytt och be-
gagnat. Vi är en driven organisation, med stort engagemang, snabba beslutsvägar 
och högt i tak. Under våra15 år i branschen har vi etablerat oss på marknaden som 
en trygg och stabil maskinpartner.

Vårt strategiska läge i Rosersberg, alldeles intill E4:an mellan Stockholm och Uppsala, 
gör att vi snabbt och enkelt finns tillgängliga för kunder i hela Mälardalsregionen – 
och ännu längre bort vid behov. Företaget grundades under namnet ABT Rental, 
men sedan 2014 heter vi Arema Rental.

Välkommen till oss!
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Att hyra  
– rätt maskin  
för rätt ändamål
I många andra länder är det vanligt att företag inom bygg-, industri- 
eller anläggningssektorn hyr sina entreprenadmaskiner. Men 
under våra år i branschen har vi på Arema Rental märkt en ökad 
efterfrågan på uthyrning även på hemmaplan.

Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad 
kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk 
eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att 
inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som 
kan användas till andra investeringar.

Vi på Arema Rental är experter på entreprenadmaskiner och har ett brett maskinpro-
gram från 1 till 40 ton. Till maskinerna kan vi dessutom erbjuda en mängd olika till-
behör och redskap som underlättar för ditt uppdrag. Då vi har kvalitet som ledstjärna 
kan du alltid räkna med att få en modern, välservad och noga besiktad maskin. Tack 
vare ett stort nätverk av leverantörer kan vi också erbjuda de bästa maskinerna på 
marknaden.
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Det miljövänliga alternativet 
av tjänster inom bygg- och 
anläggningsbranschen
www.abtbolagen.se 08-514 401 00
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12 anledningar att 
hyra sin maskin:
1 Du arbetar alltid med en toppmodern och väl genomgången utrustning av de 

bästa fabrikaten, vilket innebär färre driftstopp och högre produktivitet.

2 Du har maskiner som klarar de senaste miljökraven.

3 Du vet på förhand alla dina kostnader då allt ingår i hyrespriset. Gör det lätt-
are att kalkylera dina uppdrag.

4 Du behöver inte investera eget kapital i verksamheten vilket stärker likviditeten.

5 Du behöver inte belasta balansräkningen, vilket ökar företagets kredit- 
värdighet och sätter dig en bättre situation gentemot banker och finansbolag.

6 Du kan vara flexibel mot dina uppdragsgivare då du inte är låst vid en viss typ 
av ägd utrustning. Du anpassar snabbt din utrustning efter vad beställaren 
önskar.

7 Du är mindre konjunkturkänslig då maskinparken anpassas efter uppdragen. 
Säsonger med dålig beläggning kostar dig inget.

8 Du behöver aldrig oroa dig över maskinens andrahandsvärde.

9 Du sitter inte fast i långa leasingavtal som kostar dig stora pengar att kliva ur 
om du vill lösa dem i förtid.

10 Du kan alltid köpa en maskin efter en prövotid när du är säker på att maskin-
typen passar din verksamhet.

11 Du kan använda en del av erlagd hyra som handpenning vid eventuellt köp.

12 Du kan försäkra dig om att det finns kompetent och engagerad personal som 
ger dig förstklassig rådgivning och service.



Rätt service  
i egen verkstad
Arema Rental har en modern serviceverkstad där vi servar och 
reparerar alla typer av maskiner, både egna och externa. Att 
ha en välfungerande serviceorganisation med rätt kompetens 
och utrustning är en viktig del för att vi ska kunna vara en stark 
maskinpartner. 

Vi utför alla typer av reparationer och underhåll. Våra mekaniker är kunniga inom 
fordonsel, hydraulik, motorer, transmissioner samt svets och smide. Verkstaden är 
utrustad med en 10 tons travers och en stor tvätthall som uppfyller alla miljökrav. 
I direkt anslutning har vi även en modern slangverkstad, där vi tillverkar, reparerar 
och monterar slangar för olika maskiner och fordon.
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Nu ska vi göra Komatsu ännu större
Förrådsvägen 23, 741 30  Knivsta

Tel: 0771 91 11 00
stockholm@sodhaak.se

Vi är väldigt stolta och glada för samarbetet med Arema Rental AB och du som kund kan alltid räkna med 
pålitliga och effektiva maskiner från Komatsu. Snabb och fl exibel service och support får du på köpet!
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Snabb service ute i fält
Arema Rental har välutrustade servicebilar som våra mekaniker använder för att kunna 
åka ut på olika serviceuppdrag. Med närhet till både Stockholm och Uppsala kan vi snabbt 
rycka ut när du behöver hjälp med reparation eller underhåll av en maskin, eller tillhörande 
redskap. Hela vår verksamhet genomsyras av hög tillgänglighet, vi är lätta att få tag på när 
våra kunder behöver oss.

Nu ska vi göra Komatsu ännu större
Förrådsvägen 23, 741 30  Knivsta

Tel: 0771 91 11 00
stockholm@sodhaak.se

Vi är väldigt stolta och glada för samarbetet med Arema Rental AB och du som kund kan alltid räkna med 
pålitliga och effektiva maskiner från Komatsu. Snabb och fl exibel service och support får du på köpet!



Vi har sortimentet!
www.stigmachine.se % 0171-544 00
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Försäljning 
– Nytt och begagnat
På Arema Rental erbjuder vi också försäljning av maskiner samt 
både nya och begagnade redskap och tillbehör. Vår ambition är 
att vara en helhetsleverantör och expert när det kommer till 
entreprenadmaskiner. 

Som kund hos oss får du hjälp med att hitta rätt lösning, rätt maskin och utrust-
ning och under rätt förutsättningar. För även om det finns många fördelar med att 
hyra sin utrustning är många av våra kunder starka aktörer som också behöver 
investera i egen utrustning. Vi erbjuder ett brett produktutbud och samarbetar med 
marknadens främsta leverantörer och tillverkare. Vi månar också om hög service 
och ett bra bemötande gentemot våra kunder. 

Mer information om försäljning och vad vi har inne för tillfället, hittar du på vår 
hemsida www.arema.se.

9



Steelwrists säkra framaxellås. 
Enkelt, säkert, bränsleeffektivt! 

steelwrist.se

Lönsamt, smart, säkert!

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

H-SERIEN – NYA MODELLER FRÅN HAMM.

Alvesta 0472-100 91 Göteborg 031-748 31 31
Nora 0581-80 400 Stockholm 08-121 524 04

info@wirtgen.se • www.wirtgen-group.com/sweden

• Utmärkt sikt

• Optimal förarmiljö

• Kompakt envalsvält

• Senaste motorteknologin Det kompletta affärssystemet för dig som hyr ut!
Webbaserat • Mobilt • Flexibelt

Prova kostnadsfritt!

040-18 22 11 | www.hyrma.se
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Driftsäker arbetsglädje

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se
eller kontakta

Lasse +46 722 403 106

Anker +46 722 403 101

Scantruck är offi ciell importör av 

Manitou och Mustang i Sverige

– hela dagen – i många år…

Kvalitet, erfarenhet och 
ett stort engagemang
Alla vi som arbetar på Arema Rental drivs av ett stort intresse och engagemang 
för våra kunder – och för vår verksamhet. Vi har byggt upp en stark kompetensbas 
och betraktar oss lika mycket som en problemlösare som ett uthyrningsbolag. 

Våra kunder har olika förutsättningar vad gäller ekonomi, kapacitet och förkunskaper. Det betyder 
att varje kund kräver en unik lösning. På Arema Rental vill vi hitta just den lösningen genom service 
av högsta kvalitet. Det ger i längden nöjda kunder som återkommer.

Maskinuthyrning är en uppåtgående trend och på Arema Rental har vi redan nu många års erfaren-
het som, i kombination med ett stort personligt engagemang, borgar för många nöjda kunder även i 
framtiden. 

Välkommen till oss!
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Arema Rental AB
Järngatan 10

195 72 Rosersberg
08-600 70 70

info@arema.se
www.arema.se


