
din kompletta  
servicepartner

Nora-lindefrakt AB



En komplett och  
miljövänlig  
transportpartner
NLF, Nora-Lindefrakt AB, är ett serviceföretag med cirka 80 års erfarenhet som utför de flesta 
typer av transporter, maskinentreprenader och materialleveranser. Vi utgår från Bergslagen, 
men verkar över hela Sverige och i Europa. Under de senaste åren har Europatransporterna 
ökat, vilket vi ser som ett fint kvitto på att vi är en uppskattad partner även utanför vårt när-
område.

NLF är ett företag med ett 30-tal delägare, vilket ger oss stor kapacitet och rejäla resurser vad 
gäller personal, maskiner och fordon. Vår styrka är just bredden, som även innefattar egen  
industriåtervinning och bergtäkt. Vi tar helt enkelt, med egna transporter, hand om allt mate- 
rial som är återvinningsbart. Smidigt, kostnadseffektivt och miljövänligt!

Just miljöhänsynen går som en röd tråd när vi tar fram helhetslösningar åt våra kunder. Bland 
annat har de flesta fordon den senaste Euroklassningen. NLF är också kvalitets- och miljö- 
certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Våra affärsområden:
• Bygg och anläggning

• Miljö och återvinning

• Distribution, fjärrtrafik och ADR

• Berg- och naturmaterial

Vi är mycket stolta över vårt mångåriga samarbete med 
Nora-Lindefrakt! Med såväl stort engagemang som 
kompetens och långsiktighet, arbetar vi tillsammans med 
våra kunder för utveckling, kvalitet och effektivitet, som 
för alla inblandade resulterar i en unik affärsrelation.

Hos oss är kunden i fokus - på riktigt!

Gert Frej, Aukt revisor
Revisor i NLF-koncernen



Miljö  
och  
återvinning
NLF har egen återvinningsanläggning för industri- och byggavfall, där vi sorterar, krossar och 
förädlar olika typer av restprodukter. Anläggningen utvecklas fortlöpande och är idag miljögod-
känd för att ta emot 50 000 ton avfall. Vi har under åren byggt upp ett stort nätverk för avsätt-
ning av alla de produkter som genereras vid vår anläggning. 

Vår fordonspark täcker in det mesta inom miljö och återvinning. Exempelvis har vårt dotterbolag 
Nora Åkeri en helt ny torrsug, som du kan läsa mer om på www.noraaakeri.se. Till dessa fordon 
finns olika typer av behållare och containrar. 

 RENGÖRINGSFORDON I VÄRLDSKLASS

www.juroclean.fi



Distribution, 
fjärr-, ADR- och  
specialtransporter
NLF erbjuder de flesta typer av fordon och fordonskombinationer för att tillgodose våra kunders 
krav och behov. Allt från små pick-uper till fordon med kapell, skåp, kran eller bakgavelhiss för 
lastning och lossning. Vi har också maskintrailers som klarar riktigt tunga och breda transporter. 

Vi utför ADR-transporter av bland annat explosivt gods och farligt avfall. Dessa transporter  
ställer väldigt höga krav på fordonet, chauffören, transportledning och administration. Vi för- 
fogar över ett antal ADR-, EXIII- och EXII-certifierade fordon. För att säkerställa god kvalitet och 
de krav som ställs enligt ADR har vi en egen säkerhetsrådgivare för väg.



Maskiner och 
fordon för Bygg och 
anläggning
Tack vare ett brett sortiment av fordonskombinationer, från mindre kranfordon upp till jättar 
på 80 tonmeter, kan vi tillgodose våra kunders behov och önskemål. 

På maskinsidan har vi enheter med en mängd olika tillbehör och utrustning för olika typer av 
uppdrag såsom sandning, plogning, slåtter, grävning, schaktning och underhåll av grönytor.

Välkommen till 
Helmia Lastbilar 
– din servicepartner

Karlskoga 
Säljare 0586-79 44 11
Verkstad 0586-79 44 10
Reservdelar 0586-79 44 27

Vi erbjuder 
bland annat: 
• Asfaltsfordon 

• Lastväxlare 

• Kranfordon 

• 2-, 3- och 4-axliga fordon för  
grus och schakt 

• Roterare
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Yxe 
en viktig resurs för 
materialleveranser  
och miljöarbete 
Vid vår anläggning i Yxe, strax söder om Lindesberg, driver vi en egen bergtäkt.  
Vi levererar bergmaterial till anläggningsarbeten, vägar, byggen och industrin.  
Anläggningen i Yxe är öppen för alla, både företag och privatpersoner.  
Vi bedriver även tillståndspliktig industriåtervinning.

NLF, NORA-LINDEFRAKT AB 
Stafettgatan 3 

Box 64 

711 22 Lindesberg

TELEFON, VÄXEL
0581-845 00

HEMSIDA
www.noralindefrakt.se

www.noraakeri.se

BOKNING
Du kan göra din bokning via  

www.noralindefrakt.se 

Transportbokning/containerbokning 

eller via: 

TELEFON: 0581-845 30 

E-POST: order@noralindefrakt.se


