
NORA ÅKERI ÄR EN DEL AV 

NORA-LINDEFRAKT AB.

TILLSAMMANS BLIR VI EN STARK 

PARTNER NÄRA DIG.



Nora Åkeri erbjuder spol, 
sug och slamtjänster.  

Vi finns nära dig och  
delar gärna med oss av 
vår kunskap allt för att 

göra det smidigt för  
dig som kund.

Nora Åkeri hämtar flytande och torrt mate-
rial hos dig. Vi erbjuder även specialkompe-
tens inom ADR, filmning och EX/ll – klassa-
de transporter.
Med över 30-års erfarenhet och med mo-
derna maskiner- och fordon kan vi erbjuda 
dig en säker hantering. Våra kunder är allt 
från små till stora företag, offentlig sektor 
och privatkund. Vi arbetar gärna förebyg-
gande innan akuta problem uppstår, allt 
för att du som kund skall undvika onödiga 

kostnader. Om akuta problem uppstår är 
vi snabbt på plats. Vi transporterar slam 
eller annat miljöfarligt avfall till godkänd 
anläggning. Vi utför alla typer av uppdrag 
med stort engagemang och vårat uppdrag 
är att alltid tillgodose dina behov och göra 
det smidigt för dig som kund.
Historiskt har bolaget kört allt från dumpers 
till lastväxlare. I dagsläget är huvudinrikt-
ningen dock helt fokuserad på slam & spol-
bilar.

Vi är ett ISO-certifierat företag vi innehar alla 
nödvändiga intyg. Du kan ladda ner gällande intyg 

på vår hemsida - www.noraakeri.se



TORRSUGNING

Senaste tekniken och exakt precision.

Vår effektiva torrsug är utrustad med den senaste tekniken och är perfekt för 
tex sugning/sanering av både våta och torra material vid byggen, industrier eller 
vattenskador. Den kommer åt på känsliga eller små utrymmen tack vare sin 
precision. Den kan även flytta stora mängder vätska vid översvämningar eller 
liknande (by pass pump) Torrsugen kan även trycka material som ska tex läggas 
under grunder eller på tak ex. vis singel. Torrsugen når 5-6 våningar upp.



SLAMSUGNING

Hanterar alla  
typer av vätskor.

Våra maskiner- och fordon är har 
kapacitet och är utrustade för att 
utföra nästan alla typer av slam-
sugningsuppdrag. Vi genomför 
tömningar av ex. vis brunnar. 
Vi utför även slamsugning av 
ADR-klassade vätskor. 

ROTSKÄRNING

Utförs med  
special munstycke.

Vi genomför rotskärning. Det 
innebär att rensar vi ditt system 
från rötter med en kombination av 
mekaniska verktyg och vatten.

SPOLNING

Anpassat tryck  
minimerar risken.

Vid en högtrycksspolning skickar vi in 
ett roterande munstycke i ledningen 
med ett högt vattentryck. Detta görs 
med rätt anpassat tryck på så sätt 
säkerställer vi att ledningarna inte 
skadas eller minimerar risken.



FILMNING OCH LEDNINGSSÖKNING

Säkerställer hur rören mår.

Ledningsfilmning är ett effektivt sätt att kontrollera hur ditt rörsystem mår 
eller när du skall planera ett bygge, då behöver du ta reda på vilka lednings-
system som finns i marken. Vi utför även ledningssökning med sond. 

EXPLOSIVA 

TRANSPORTER

Säkerhet är av yttersta vikt.

Våra fordon kan vi utföra så kallade  
EXII- klassade transporter, dvs transporter 
av explosiva material eller föremål. Dessa 
utförs med våra specialanpassade fordon.



BESÖKSADRESS: Nytorpsvägen 12, 713 32 Nora.

TELEFON: 0587 – 125 68 / JOURNUMMER: 070 – 542 88 63

E-POST: info@noraakeri.se / www.noraakeri.se

Nora Åkeri är en del av Nora-Lindefrakt AB.


