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Säkert och tryggt

Inomec kontrollerar all utrustning innan den hyrs ut - 
varje gång! Vi ordnar snabbt ersättningsutrustning i det 
fall något går sönder, allt för att minimera era driftstopp. 
Vår kontrollerade lyftutrustning säkerställer dessutom 
att ni uppfyller gällande legala krav vid lyft.

Enkelt med fokus på era unika behov

Inget behov eller projekt är det andra likt. Genom vår 
långa erfarenhet inom lyft kan vi ge er råd och säkerstäl-
la att ni får rätt utrustning till varje unikt jobb. Självklart 
kan ni byta hela eller delar av utrustningen under hyres-
perioden om behoven förändras. Ni kan istället fokusera 
på er kärnverksamhet.

Kostnadseffektivt

Att hyra ger er ett exakt pris per dag, vecka, månad eller 
år. Ett bra sätt för att ni ska kunna budgetera ert arbete. 
Vår stora hyrespark möjliggör att ni kan hyra unik utrust-
ning till en bråkdel av vad det kostar att anskaffa och 
äga den.

FÖRDELARNA MED 
ATT HYRA:

Inomec är Nordens största uthyrare av 

lyftutrustning, vinschar och linjeutrustning.

Vi har snabba leveranser över hela Norden. Med vårt 
stora utbud kan vi erbjuda lyftutrustning, vinschar och 
linjeutrustning till alla era projekt.

Behöver ni tips och råd så står vi gärna till tjänst och hjäl-
per er att hitta bästa lösningen. Gäller det ett komplice-
rat projekt är det en god idé att kontakta oss i ett tidigt 
skede. Då bokar vi in ett besök för att på plats diskutera 
vilken utrustning som passar er bäst. Genom vår långa 
erfarenhet kan vi ge er råd och säkerställa att ni alltid får 
rätt utrustning till varje unikt jobb.

Vi finns i Västberga, Stockholm, Hisings Backa i Göte-
borg samt i Fosie i Malmö. Ni är alltid välkomna in till 
oss för en kopp kaffe eller för att diskutera era projekt 
och behov.

VI ÄR EN TRYGG 
PARTNER
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TILLSAMMANS
MED HÅLLBARHET

Uthyrning är i sig en hållbar affärsmodell. Genom att
hyra, istället för att äga, använder vi maskiner och annan
utrustning mer effektivt. Vi möter också våra kunders
krav genom vårt hållbarhetsarbete med resursanvänd-
ning, transporter och logistik samt hållbara inköp.

Vi är sedan många år kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen genererar
värde för våra kunder och samarbetspartners, genom
ökad kostnadseffektivitet, förbättrad tillgång till produkter
med högsta säkerhets- och miljöstandard samt med
minskad påverkan på miljön.
Inomec har som mål att vara fossilfria till år 2030.

Våra fokusområden är följande:
1. Våra kunder blir användare istället för konsumenter.
2. Konvertering till icke fossila bränslen i våra transporter.
3. Hållbara inköp.
4. Förlängd livslängd på våra hyresenheter.

INOMEC STOCKHOLM

INOMEC GÖTEBORG

INOMEC MALMÖ

2800 M2

800 M2

600 M2
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KABELMATARE 5050

Kabelmatare 5050 skjuter fram kabeln i schaktet och begränsar där-
med påkänningarna på kabeln, samtidigt som behovet av dragkraft i 
vinschen reduceras.
Mataren placeras lämpligen före en kraftigare sväng eller nivåskillnad 
i schaktet. Drivmattan är en stålkedja med vulkade gummiplattor och 
är lagrad med underhållsfria kullager. Kabeln pressas mot mattan av 
fjäderbelastade tryckrullar av nylon som enkelt justeras för att passa 
kablar med diameter upp till 110 mm. Rullarna har även en lätt koning 
vilket gör att den även klarar ”triangelformad” kabel.
Välj bensin- hydraul- eller elmotor som drivkälla.

KABELMATARE 5052

Samma funktion som Kabelmatare 5050 men kraftigare.
Denna modell kan även seriekopplas med synkronstyrning.
Drivningen sker genom koniska hjul försedda med uretangummi för 
optimal friktion och livslängd. Hjulen drivs av en kraftig 3-fas elmotor 
och man kan sammankoppla flera matare och styra alla från en styren-
het. Tryckhjulen är lätt justerbara för att passa kablar med diameter 
upp till 130 mm. Hjulen är luftfyllda för att anpassa sig till kabelns form 
och ge kabeln ett liksidigt tryck mot drivrullarna.
Inbyggd elmotor som drivkälla.

KABELMATARE DF6

Skjuter kabeln med dubbla matarband i V-form. 4 tryckrullar, som är 
boogie-hangda för att klara orund kabel. Indikering av åtdragnings-
kraft på tryckrullar. Automatisk anpassning mot kabelns diameter. En 
matningsriktning som standard, fram/back finns som tillbehör.

KABELMATARE 5060

Denna hydrauldrivna matare är speciellt framtagen för matning av 
mindre kabel och glasfiberstav. Man har fullständig kontroll över has-
tighet och dragkraft. Flera matare kan kopplas i serie när man drar 
långa sträckor. Bensin eller elektrisk hydrauldrivning.
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KOMBIVINSCH 2104 BATTERI

Kabelvinsch 2104 är den senaste modellen av vår populära kombi-
vinsch. Utmärkande för 2104 är batteridriften som gör den emissions-
fri, tystgående och till en stor vän av både natur och användare. Vari-
ationen av vinschfunktioner ger ett väldigt brett användningsområde. 
Med den elektriska batteridriften ges även möjlighet till dragningar i 
exempelvis tunnlar, gruvor, tätbebyggda områden och industrifastig-
heter. Manövrering sker från kontrollpanelen med reglage för exem-
pelvis in/ut, önskad dragkraft- och hastighet m.m.

KOMBIVINSCH 2103 BENSIN

Kombimaskin 2103 är ett flexibelt och mobilt redskap för kabelinstal-
lation som kan nyttjas både som nockvinsch och trumvinsch. I och 
med detta kan den både användas som kabelvinsch vid jordkabel-
förläggning och som linjemaskin vid luftlinjeinstallation och rasering. 
Fördelen med att nyttja nockvinschen är att man alltid har tillgång till 
maximal dragkraft 1000 kg.
Enkel manövrering med hjälp av manometer, fram/back och två has-
tigheter genom hög/låg växel. Med den högre hastigheten halveras 
dragkraften medan draghastigheten fördubblas och vice versa. Finns 
även möjlighet att ställa in högsta tillåtna dragkraft genom en juster-
bar överströmningsventil.

Kombivinsch 2103 finns dessutom i ATV-utförande (LGF skyltad, max 
30 km/h) vilket gör framkomligheten oslagbar.

6-hjuling ATV (traktorreg.) finns att hyra för projekt som är svårtill-
gängliga i krävande miljö.

KOMBIVINSCH TILLBEHÖR
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SLÄPVAGNSVINSCH Kapacitet: 1 ton – 4 ton

Jordkabelvinschar finns upp till 4 tons dragkraft, större modeller 
finns på förfrågan. Vajerlängder på upp till 1000 meter och de flesta 
är utrustade med styrbox för registrering av dragkraft, hastighet och 
längd. Uppgifterna printas ut eller sparas på USB minne.
Brunnsbom finns som tillbehör för smidig linstyrning.
Komplettera med tillbehör som kabelstrumpa och lekare.
Chassi med fjädrad hjulaxel, påskjutsbroms och handbroms samt reg-
lerbara stödben och stödhjul. Vinschens hydraulsystem innefattar en 
variabel pump för steglös reglering av dragkraft och hastighet.

KABELSTEGVINSCH

Elvinsch för montering på kabelstege. En bärbar nockvinsch avsedd 
endast för dragning av kabel på regelstege. Vinschen består av motor 
med växel, nockrulle och fäste för snabb montering på regelstege. 
Vinschen drivs av en elmotor och finns i både 1-fas och 3-fas utfö-
rande. Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel 
som håller lasten vid stopp.

Vinschen kan kompletteras med kabelrullar, rep/draglina, repvinda 
och förvaringslåda. Kabelrullarna reducerar friktionen betydligt under 
dragning och monteras snabbt och enkelt.

MINIVINSCH 3020

Minivinsch är en liten och portabel vinsch för dragning av förlina el-
ler små kablar i brunnsöppningar, rör etc. Minivinschen placeras på 
brunnsöppningen och förlinan dras via ett aluminiumnockhjul. Mo-
torn som används är en robust 4-takts – 3 hk bensinmotor. Den lätta 
konstruktionen gör det möjligt för en person att själv transportera och 
hantera vinschen. Sahlins minivinsch kan skräddarsys för att passa de 
flesta förekommande brunnsöppningar.
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VINSCH 3060

Nockvinsch med dubbla nockhjul, och kan förses med ett flertal oli-
ka drivkällor, alla med snäckväxel som har fram– och backläge (driv-
källa beställs separat). Med sina dubbla nockhjul har maskinen hela 
tiden tillgång till max dragkraft. Trumman kan frikopplas för snabb 
utdragning av linan. Monteras med 4 st. fixeringsspett för att förankra 
vinschen i marken eller koppla till ex. ett fordon eller ett träd.  An-
vänds tillsammans med stålvajer på trumma. Välj drivkälla, Bensinmo-
tor 2042, Elmotor (3kW), eller vår Hydraulsnäcka – för anslutning till 
externt hydraulaggregat.

OPTOSLÄP

Ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller käppning av långa sträckor. 
Glasfiberstav, hydraulisk matare och hydraulaggregat är fast monte-
rade i en släpkärra och klart att använda utan förberedelser. Kärran 
kan dessutom användas vid dragning av kablar. Vagnen är försedd 
med stabil, låsbar glasfiberkåpa. Systemet möjliggör käppning av sto-
ra sträckor med mindre personal och medför stora förbättringar av 
arbetsergonomin. Som alternativ kan batteridrivet hydraulaggregat 
användas som drivkälla.

RÖRVINDA

Rörvinda för kabelskyddsrör är ett ypperligt hjälpmedel vid förlägg-
ning av kabelrör. Den har en robust konstruktion och är justerbar för 
att klara de flesta dimensioner på ringar. För att rotera vid utdragning 
är den kraftiga lyftöglan försedd med en kullagrad svivel. En ledad 
rulle finns för att styra röret på ett kontrollerat sätt. Rullen sitter mon-
terad på en justerbar arm för att kunna anpassa positionen till den 
aktuella ringdiametern. Vid förvaring eller transport sätts rörvindan i 
transportläge och hanteras enkelt på ex. en EUR-pall.

GLASFIBERSTAV

Glasfiberstaven är ett oumbärligt hjälpmedel för genomdragning av 
förlina i kanalisationer. Genom sin inneboende spänst och glatta yta, 
letar den sig lätt fram även genom trånga passager. Staven är upp-
byggd av tre delar, en inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna 
och ett hölje av HD-polyeten som är glatt, starkt och väderbestän-
digt. Tack vare den inbyggda kopparledaren är staven lätt att lokali-
sera med sökutrustning. Staven är också ett utmärkt hjälpmedel för 
inspektion och rensning av VA- och ventilationsrör.
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KABELFÖRLÄGGNING TILLBEHÖR

Kabelrullar minskar friktionen avsevärt och är en väldigt viktig del i en 
hållbar och lyckad kabeldragning. Standardrullar placeras med jämna 
mellanrum och kompletteras med vinkelrullar och rullar för ex. rörin-
gång vid behov. På så sätt guidas och skyddas kabeln samtidigt som 
dragkraftsbehovet och påfrestningen reduceras.

Smörjboll för kabeldragning / kabelförläggning i rör och kanalisation-
er som rengör och smörjer röret för friktionsfri passage.
Blåsmunstycke för tolkning och infettning av slang för max. 3 bar.
Delbar konstruktion för montering av blåssnöre Ø 4-9 mm.
Finns för slangdimension 50 – 155 mm invändig diameter.
Kontakta någon av våra filialer i Stockholm, Göteborg eller Malmö för 
hjälp och support, det finns många olika tillbehör för dessa produkter.

LINJEMASKIN 2241

Hydrauldriven trumvinsch för luftlinjebyggnation och rasering med 
steglös reglering av dragkraft och hastighet. Vinschen är utrustad 
med negativ bromsfunktion som förhindrar linan att löpa ut vid stopp. 
Dubbla hydrauliska stödben fram och ett kraftigt stödhjul i bakändan 
gör att maskinen kan ställas upp på ett enkelt och stabilt sätt. Bland 
andra egenskaper finns en hydrauliskt justerbar linspridare, fjädrad 
hjulaxel, både påskjuts- och parkeringsbroms samt trafikbelysning. 
Linjemaskinen kan utrustas med förlinetrummor 3×1500 eller 3×2000 
m, raseringstrummor samt ståltrumma för grövre förlina. Det går även 
utmärkt med standard trätrummor upp till K16

LINJEMASKIN 2230

Linjemaskin 2230 är en hydrauldriven trumvinsch med steglös regle-
ring av dragkraft och spolhastighet och med 3 tons dragkraft. Lämp-
lig för montering i traktorgrävarens Grab-John fäste / Stora BM-fäste. 
Linjemaskinen är avsedd att anslutas till extern hydraulik och alla styr-
reglage finns samlade på vänster sida för enkel manövrering.
Vinschen kan utrustas med förlinetrummor 3×1500 eller 3×2000 m, 
en- eller flersektionerade raseringstrummor, samt ståltrummor för 
grövre förlina. Den levereras komplett med spännratt, två st alu-konor 
Ø70/130 och trumaxel passande till trätrumma och nämnda standard-
trummor.
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LINJEMASKIN 2042

Linjemaskin 2042 är en bärbar vinsch för nybyggnation, rasering eller 
byte av hängkabel och lina. Den som önskar ett bredare användnings-
område kan enkelt komplettera enheten med ett markstativ som möj-
liggör all sorts kabeldragning. Vinschen består av några lättmontera-
de basenheter: Motor med växel, stolpkonsol med trumhållare samt 
trumma (Förlina, stållina eller rasering)
Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväxel, som 
håller lasten vid stopp, och besitter fram- och backväxel. Drivenheten 
2042 kan användas som modul till många av våra maskiner.

LINJEMASKIN 2042 MARKSTATIV

På samma sätt som 2042 monteras i stolpe kan den också monteras i 
ett markstativ och användas tillsammans med förlina och stållina. Ett 
tillval som möjliggör många sorts kabeldragningar. Markstativet har 
två förankringspunkter i bakändan och fixeringsspett medföljer för 
förankring i mark.

NOCKVINSCH 2060

Linjemaskin 2060 är en bärbar vinsch för nybyggnation, rasering eller 
byte av hängkabel och lina. Vinschen består av några lättmonterade 
enheter, motor med växel, stolpkonsol med trumhållare, nockhjul och 
trumma. Motorn är sammanbyggd med en självhämmande snäckväx-
el som håller lasten vid stopp, och har även fram- och backväxel. Ge-
nom drift över nockhjulet kan maximal dragkraft erhållas under hela 
dragningen.
Till maskinen finns en rad tillbehör för ett rationellt arbete.

STOLPSKOR

Stolpskor med låg vikt huvudsakligen i komposit för effektiv och säker 
klättring i trä- och kompositstolpar Ø120-200mm. Kompositstolpskon 
är mycket smidig och lättklättrad jämfört med en traditionell stolpsko 
i stål. Skons fotplatta är gjuten i glasfiberarmerad plast och griparmen 
är av epoxyremmar i polyesterband. Kompositmaterialet har ytterli-
gare en fördel jämfört med metall, och det är att inga dolda sprickor 
förekommer.
Stödlina och räddningspaket finns som tillbehör.
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HÄNGKABELVAGNAR

Linvagnar och kabelvagnar för linjebyggnation och underhållsarbete.
Vi har tillbehören för isolatormontage, raklinje, vinklar och mycket 
mer. Ring oss inför ditt projekt för mer information om vad vi kan hjäl-
pa till med.

TRUMBOCK STÅENDE Kapacitet: 4 ton – 6 ton

Stående trumbockar är enkla att hantera och flytta. Dessa finns både i 
stål- och aluminium med olika kapacitet och storlek.
Trumbock Alu 4T / 6T är aluminiumbockar som tack vare sin vikt och 
sina transporthjul väldigt vänliga att hantera och förflytta. En platt-
form i botten gör bockarna stabila för användning på plan- och vågrät 
yta. Alu-bockarna har glidlagrade trumaxlar, hydrauliska domkrafter 
och finns i två modeller med maxvikter på 4-ton respektive 6-ton. Som 
standard ingår aluminiumkonor och stoppringar.

TRUMBOCK LIGGANDE

En robust och stark trumbock helt i stål, finns i olika modeller som lyf-
ter 4-30 ton och trummor upp till K30. Två fristående bocksidor med 
transport- /lyfthandtag och hydrauliska domkrafter. Bocken levereras 
med komplett bromssats, konor i stål, vinge och spännratt.
30 tons bocken finns med trumdrift, vilken drivs med ett fristående 
hydraulaggregat, välj batteri-, el- eller bensindrivet aggregat. Trum-
driften är avsedd att användas vid av– och upprullning på trumma.
Förlängd trumaxel finns som tillbehör till 10 tons bockarna.

Kapacitet: 4 ton – 30 ton
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TRUMBOCK (HÄLSINGEBOCK) Kapacitet: 4 ton

Kabeltrumbock speciellt för lindragning.
Spakblock används för att lyfta trumman till fritt läge.
Lätt att hantera och transportera, hopfällbar vid transport.
Trumbroms ingår som standard. Inga hydrauldomkrafter behövs.
Står stadigt i svår terräng. Utrustning för drift av trumma kan anslutas.

TRUMBOCK (STÖNEBOCK) Kapacitet: 6 ton

Kabeltrumbock för 3 st trummor med BM Fäste.
Används med fördel vid linjedragning.
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KABELTRUMGRIP Kapacitet: 6 ton

Monteras på frontlastaren och drivs med traktorns hydraulik. Gripar-
marna styrs hydrauliskt för att enkelt lossa och koppla trummor.
Kabeltrumgripen är en stark och smidig grip som används till kabel-
trumhantering, in och utspolning av kabel, rasering av lina och kabel, 
linbyte på skrotlinetrumma, inspolning på trätrumma samt lindrag-
ning med tre förlinetrummor.  Upp till K30 trumstorlek.

TRUMLYFT Kapacitet: 3 ton

Statisk trumlyft för frontlastare, BM fäste.
Tillverkad av lackerade stålrör med instyrning för trumaxeln mot vag-
gan vid koppling.
Lagrad trumaxel och låsflänsar.
Max K26 och maxlast 3000 kg
Monteras på frontlastaren och drivs med traktorns hydraulik. Gripar-
marna styrs hydrauliskt för att enkelt lossa och koppla trummor.

Vi har ett mycket omfattande hyrespark och det 
kan ibland saknas en produkt som kommit till senare 
eller inte fick plats i vår hyreskatalog.

Ring oss så får vi kika lite närmare på vad ni söker 
och ta reda på hur vi kan hjälpa till.

Inomec Stockholm  |  08–531 860 45

Inomec Göteborg   |  031–797 85 45

Inomec Malmö   |  040–653 67 87

HITTAR DU INTE DET 
SÖKER? RING OSS!
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TRUMLYFTOK Kapacitet: 3-6 ton

Komplett trumlyftok för smidig och enkel trumhantering, levereras 
med trumaxel, lyftkättingar, spridarok och lyftögla.
Finns med kapacitet upp till 6 ton för K30.

TRUMLYFT MED SKOPFÄSTE Kapacitet: 3 ton

Fordonsmonterad trumlyft med ”käftar” för montage på skopan. En-
kel att montera och kort startsträcka vid utdragning av kabel. Två vari-
anter som passar trummor upp till K24 respektive K28. Består av skop-
fästen (käftar), lyftkätting, glidlagrad trumaxel och två uppsättningar 
alu-konor. Hanterar trummor upp till 3 ton.

TRUMLYFT Kapacitet: 1,2-4 ton

Roterande trumlyft som införes i trummans centrumhål i hopfällt läge 
och vid lyft fälls griparmarna ut. Snabb installation och enkel använd-
ning. Försedd med kullager, som gör att trumman roterar lätt.  Trum-
lyften går att komplettera med trumbroms som bromsar trumman och 
håller kabeln på plats.

TRUMLYFT KÄTTING Kapacitet: 1,2 - 2,8 ton

Lyftsko med kätting för lyft i centrumhålet på trumman. Roterbar och 
ämnad för lyft av trummor. Finns i två storlekar som lyfter 1,2 ton res-
pektive 2,8 ton. Se specifikationer och produktblad för mer info.
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KABELTRUMVAGN 4701 Kapacitet: 930 kg

Dessa vagnar är smidiga och lättkörda för transport och hantering 
av kabeltrummor i storlek K9 till K24 (K12-K24 om trumdrift). Vagnar-
na besitter robusta konstruktioner och flera praktiska detaljlösning-
ar. Dom är försedda med bromsad och fjädrad axel, påskjutsbroms, 
handbroms och justerbart stödhjul.
Levereras komplett med trumaxel, stoppringar och två uppsättningar 
konor för trumstorlek K9-K24 som förvaras i en praktisk förvaringslåda.
Som tillval finns bensinmotor för trumdrift.

KABELTRUMVAGN 4720

Kabelvagn 4720. En smidig, lättkörd och enaxlad vagn för transporter och 
hantering av kabeltrummor i storlekarna K12 upp till K24. Trumman kan för-
sättas i transportläge där den vilar på hjulaxeln vilket möjliggör hantering 
av trummor med vikter upp till 1900 kg. När du kör längs vägar har vagnen 
erforderlig låg tyngdpunkt. Trumman lastas och lossas säkert genom de tipp-
bara lyftarmarna som opereras hydrauliskt. Dubbel hydraulisk handpump ger 
exakt och säker hantering när trumman ska lyftas upp eller ned.
Med ett trumdriftskit (4720 PP) är det enkelt att spola in / ut kabel på trum-

man. Kitet finns som tillval och är anpassad för trumstorlek K12-K24. Som drivkälla används med fördel ett av de 
avsedda hydraulaggregaten tillsammans med en hydraulsnäcka.
Välj mellan batteri eller bensindrift som drivkälla till styrningen av lyftbommen och eventuell trumdrift.

Kapacitet: 2,5 ton
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ATV 6-HJULING Kapacitet: 930 kg

CAN-AM Outlander, 6-hjulingen som är byggd för hårt arbete.
Fordonet är en milstolpe för terrängfordon och kan ta dig till platser 
som hittills varit omöjliga att nå, med trestegsservostyrning (DPS) är 
detta en kraftfull ATV för otillgängliga projekt.
Perfekt komplement till vår kombivinsch i ATV utförande.

TILLBEHÖR LINJEUTRUSTNING

Det finns en mängd olika tillbehör och tillval till vårat sortiment inom  
markförläggning, luftlinjeutrustning och trumhantering.
Kontakta oss så hjälper vi er så långt det är möjligt att hitta precis det 
ni behöver till varje projekt.

FIBERBLÅS

Inomec kan erbjuda ett brett sortiment inom fiberblåsutrustning.
Kontakta oss för mer information om detta sortiment.
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