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Kynningarblað
Gaffallyftarar, dísel- og 
rafmagnslyftarar, 
sérhannaðir lyftarar og 
vöruhúsatæki.

Í nær hálfa öld 
hefur fyrirtæk-
ið PON Pétur 

O. Ni k u lá sson 
ehf. selt atvinnu-
vegum landsins há-
gæða lyftara. Fyrir-
tækið heldur upp á 
fimmtíu ára afmæli 
sitt í apríl. Af því til-
efni mun fyrirtækið 
bjóða viðskiptavin-
um sínum upp á einstakt tilboð á 
nokkrum Manitou skotbómulyft-
urum sem eru leiðandi í heimin-
um í þessari vörutegund. 

Pjetur N. Pjetursson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, segir 
Manitou lyftarana hafa verið leið-
andi á mörkuðum sem gera mikl-
ar körfur um gæði, enda hafi þeir 
slegið í gegn hérlendis. „Síðustu 
ár hafa skotbómulyftararnir frá 
Manitou notið mikilla vinsælda 
enda varla hægt að finna tæki með 
fleiri fjölnota eiginleika þar sem 
þeir nýtast alls staðar þar sem þörf 
er á lyftitækjum.“ Hann nefnir sem 
dæmi um notagildi lyftaranna að 
þeir henti mjög vel við byggingar-

framkvæmdir, við lest-
un og losun vöruflutn-
ingabíla og löndun 
sjávarfangs. Undan-
farin misseri hafi líka 
bændur uppgötvað 
að tækið sé ómiss-
andi við búskapinn. 

Hagstætt afmælis-
tilboð

Pjetur segir eigendur Manitou, sem 
er franskt fyrirtæki, mjög ánægða 
með sterka markaðshlutdeild sína 
á Íslandi og hafi af því tilefni að-
stoðað PON við að bjóða lyftar-
ana á hagstæðu verði. „Framleið-
andinn ákvað að taka þátt í þessu 
með okkur. Því gáfu þeir okkur gott 
verð af þessu tilefni. Við erum því 
að bjóða Manitou skotbómulyft-
ara á sérstöku tilboðsverði. Fyrst-
ir koma, fyrstir fá og tryggja sér há-
gæða skotbómulyftara á frábæru 
verði.“

Fjölbreytt úrval lyftara
PON var fjölskyldufyrirtæki, stofn-
að árið 1962. Aldamótaárið 2000 
breyttist starfssemi og þjónusta 

fyrirtækisins þegar Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar keypti fyrirtæk-
ið. „PON ehf. hefur náð mjög góðri 
markaðshlutdeild á Íslandi undan-
farin ár. Við erum til dæmis með 
um 50-60% markaðshlutdeild í skot-
bómulyfturum.“ PON er einnig með 
umboð fyrir ATLET lyftara frá Sví-
þjóð sem hafa reynst vel enda halda 

viðskiptavinir mikilli tryggð við þá. 
Fyrirtækið tók nýlega við umboðinu 
fyrir HYSTER gaffallyftara sem hafa 
verið í notkun hér á landi í áratugi. 
„Við bjóðum alla eigendur HYSTER 
velkomna og munum kappkosta við 
að veita þeim allra bestu þjónustu 
hvort sem um er að ræða varahluti 
eða almenna þjónustu við lyftar-

ana.“ PON tók einnig yfir umboð-
ið fyrir Konecranes gámalyftara en 
Konecranes er leiðandi framleið-
andi í heiminum á lyfturum með 10 
til 80 tonna lyftigetu. Nokkur öflug 
fyrirtæki á Íslandi hafa nú þegar 
tekið fyrstu Konecranes gámalyft-
arana í notkun. 

Varahlutir og viðgerðaþjónusta í 
forgangi
Pjetur segir þó ekki nóg að selja 
lyftarana. „Hjá PON kappkostum 
við einnig að veita fullkomna við-
gerðar- og varahlutaþjónustu. Móð-
urfyrirtæki okkar, Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar (VHE), sér um 
viðgerðarþjónustuna hjá okkur. Á 
verkstæðinu starfa sérmenntað-
ir viðgerðarmenn sem hafa farið 
á námskeið hjá framleiðendun-
um lyftaranna og viðurkenndir af 
þeim.“ VHE rekur viðurkennt við-
gerðarverkstæði í eigin húsnæði að 
Melbraut 21-23 í Hafnarfirði. Öflug-
ur varahlutalager er einnig til húsa 
þar. Sé varahlutur ekki til á lager er 
hann pantaður hjá framleiðanda og 
kominn í hús innan sólarhrings að 
sögn Pjeturs. 

Hágæða skotbómulyftarar með 
fjölbreytta notkunarmöguleika
PON Pétur O. Nikulásson ehf. leggur metnað sinn í að flytja inn og selja hágæða gaffallyftara á samkeppnishæfu verði. Fyrirtækið kappkostar að 
þjóna viðskiptavinum vel með góðri viðgerðar- og varahlutaþjónustu. Fyrirtækið heldur upp á 50 ára afmæli í apríl. 

„Síðustu ár hafa skotbómulyftararnir frá Manitou notið mikilla vinsælda enda varla hægt 
að finna tæki með fleiri fjölnota eiginleika,“ segir Pjetur N. Pjetursson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins. MYND/VALGARÐUR GÍSLASON

Manitou skotbómulyftarinn hentar vel til byggingarframkvæmda, við lestun og losun vöruflutningabíla og löndun sjávarfangs. MYND/VALGARÐUR GÍSLASON
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„Nei alls ekki, hér eru strangar öryggisreglur sem allir fylgja. Svo 
kemst maður ekki svo hratt á þessum tækjum,“ segir Sigríður Ing-
unn Bragadóttir, framleiðslustarfsmaður í kerskála hjá Alcoa 
Fjarðaráli, þegar hún er spurð hvort starfsmenn freistist ekki til að 
þenja lyftarana á göngunum í kaffipásum.

Sigríður hefur unnið 
síðustu fjögur ár hjá 
Fjarðaráli og líkar vel. Þar 
fara starfsmenn á vinnu-
vélanámskeið og taka 
verkleg próf á lyftara en 
störfin róterast reglulega 
milli vakta. Hún segir 
ekkert mál að læra á lyft-
ara. „Í sjálfu sér ekki. 
Þetta kemur fljótt með 
æfingunni en auðvitað 
eru til misfærir lyftara-
menn,“ segir Sigríður en 
skellir upp úr þegar hún 
er spurð hvort hún sé með 
þeim færari. „Nei, ekki get 
ég sagt það, ég hef ekki 
unnið stanslaust á lyft-
aranum þessi fjögur ár 
þar sem við erum um það 
bil mánuð í einu í hverju 
starfi. En jú ég hef ágæt-
is reynslu. Í kerskálanum 
er maður að færa til eitt 
og annað og þegar maður er kominn upp á lag með þetta er þetta 
ekki beint nákvæmnisverk. Auðvitað þarf þó alltaf að fara var-
lega.“

Sigríður segir lyftarastarfið henta konum vel og alls ekki vera 
neitt karlastarf. „Venjulega er ekki líkamlegt erfiði í þessari vinnu 
og ég gæti einmitt haldið að þessi vinna hentaði konum ágæt-
lega. Við erum líka varkárari ökumenn, er það ekki?“ segir Sigríð-
ur og hlær og blæs á sögusagnir um að konur kunni ekki að bakka 
í stæði.
„Það er bara vitleysa. Ég kann alveg að bakka í stæði og þekki 
margar konur sem kunna það.“

Ekkert rallý í pásunni

Sigríður Ingunn Bragadóttir grípur í lyftarann 
þegar þörf er á og líkar starfið vel.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Fjaðrabúðin Partur er um-
boðsaðili kóresku lyftar-
anna Doosan. Árið 2009 var 

Doosan valið fjórða besta fyrir-
tækið af tímaritinu U.S. Econo-
mics og á sér yfir 100 ára sögu. 
Fyrirtækið keypti þungavinnu-
vélaframleiðslu Daewoo árið 2005 
og breyttist Daewoo þá í Doosan. 
„Doosan á meðal annars Bobcat 
samsteypuna, Ingelsoll-Rand og 
fleiri þekkt vörumerki og er því 
mjög öflugt fyrirtæki,“ segir Birg-
ir Árnason hjá Fjaðrabúðinni. 

Breið vörulína 
Doosan er með mjög breiða vöru-
línu í lyfturum; allt frá hand-
knúnum og rafknúnum vöru-
brettatjökkum upp í stóra öfluga 
lyftara. „Lyftararnir eru fáanlegir 
í öllum stærðum og gerðum; raf-
magnslyftarar frá einu tonni upp 
í fimm og dísellyftarar frá einu og 
hálfu tonni í fimmtán. Þetta eru 
einfaldir og sterkbyggðir lyftarar 
með litlu viðhaldi.“  

Öflug þjónusta og varahluta-
verslun
Fiskvinnslufyrirtækið Brimberg 
á Seyðisfirði keypti fimm Doosan 
lyftara fyrir nokkrum árum sem 
reynst hafa mjög vel og endur-
nýjuðu einn þeirra fyrir stuttu. 
„Við höfum varla þurft að skipta 
um eða laga neitt fyrir utan það 
sem talist gæti eðlilegt slit,“ segir 

Birgir ánægður með lága bilana-
tíðni Doosan. Fjaðrabúðin þjón-
ustar einnig varahluti fyrir Doos-
an ásamt fleiri vörumerkjum og 
segir Birgir flestalla varahluti fá-
anlega með sólarhrings fyrirvara. 
„Við rekum líka þjónustuverk-
stæði með fjórum starfsmönn-
um sem sinna Doosan lyfturum 
sem og öðrum tegundum.“

Sérútbúnir fiskvinnslulyftarar
Fjaðrabúðin býður upp á sérvarða 
rafmagnslyftara fyrir fiskvinnslu. 
„Þeir koma til landsins með sér-
vörðum mótorum, ryðfríum keðj-

um, sterkari legum ásamt því að 
við bætum við hlífðarmottum og 
fleiru til að verja þá fyrir salti og 
vatni eins og hægt er. 

Gafflasnúningur
Árið 2005 hóf Birgir framleiðslu 
á snúning sem passar á f lestar 
gerðir lyftara og er meðal annars 
notað til að sturta úr fiskikörum. 
„Við smíðum flest allt í snúning-
inn hér á landi og er hann töluvert 
ódýrari hjá okkur en snúning-
ar sem eru framleiddir erlendis,” 
segir Birgir stoltur af framleiðsl-
unni.

Doosan lyftarar
Fjaðrabúðin Partur er með umboð fyrir Doosan lyftara „Doosan-vörulínan er mjög breið. Við 
erum með allt frá vörubrettatjökkum upp í stóra öfluga lyftara,“ segir Birgir Árnason hjá Fjaðrabúðinni.

Birgir Árnason við hlið tveggja og hálfs tonna dísellyftara með 3,3 lítra eyðslugrönnum 
Yanmar mótor og snúningi framan á gálganum frá Fjaðrabúðinni.
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RYÐFRÍIR 316 STÁL
ÞOLA HÁÞRÝSTIÞVOTT

HREINLÆTI VERÐUR LEIKUR EINN!

RYÐFRÍIR 316 STÁL

VINNUÞJARKAR
SEM ENDAST

VÖRUHÚS
FISKVINNSLA

MATVÆLAIÐNAÐUR

Klettur sérhæfir sig í heild-
arlínu fyrir atvinnufyrir-
tæki hvort sem um er að 

ræða vöruhús, fiskiðnað, vöruaf-
greiðslur, eða byggingariðnað.  

Klettur býður einnig vörur frá 
Ulma Inox sem eru framleiddar 
sérstaklega fyrir matvælaiðnað. 
En stöðugt er verið að auka kröfur 
um hreinlæti í þeim geira. „Tækin 
eru úr ryðfríu 316 stáli og þola m.a. 
háþrýstiþvott. 

Þá erum við með aukabúnað 
fyrir lyftara frá ELM ásamt Hawker 
rafgeymum frá Enersys og veitum 
jafnframt alla rafgeymaþjónustu,“ 
segir Rúnar. 

„Við hjá Kletti leitumst alltaf við 
að koma með lausnir fyrir hvern og 
einn viðskiptavin en algengt er að 
sérsníða þurfi tæki miðað við þá 
notkun sem því er ætlað.

Í lok maí fáum við nýja línu af 
rafmagnslyfturum sem eru mjög 
fullkomnir og hannaðir sérstak-
lega m.a. fyrir matvæla- og fiskiðn-

aðinn. Þeir eru betur vatnsvarðir 
en hingað til hefur þekkst en tækin 
eru í stöðugri þróun.“ 

Sérhæft fólk
„Hjá Kletti er sérhæft starfsfólk 
sem annast varahluta- og viðgerð-
arþjónustu.

Einnig er boðið upp á útkalls-
þjónustu utan opnunartíma. Sölu-
menn okkar bjóða upp á að koma 
til viðskiptavina um allt land og 
ráðleggja um val á tækjum.“

Áralöng reynsla
Klettur, sala og þjónusta, byggir 

á gömlum grunni. Starfsfólkið 
hefur áralanga reynslu á þessu 
sviði. „Við bjóðum einungis þekkt 
gæðamerki eins og Caterpillar 
lyftara og vinnuvélar, Scania 
vörubíla, Ingersol Rand loftpress-
ur og Goodyear–Dunlop hjól-
barða svo eitthvað sé nefnt.“

Klettur, sala og þjónusta, er 
í Klettagörðum 8-10 en þang-
að geta viðskiptamenn komið 
og fengið góða þjónustu. Einn-
ig er hægt að skoða heimasíðuna 
www.klettur.is eða hringja í síma 
590-5100.

Vinnu þjarkar sem endast
Rúnar J. Hjartar hjá Kletti, sölu og þjónustu, segir fyrirtækið bjóða einstaklega vandað og gott úrval lyftara.

Rúnar Hjartar hjá Kletti segir að einungis sé boðið upp á gæðatæki. MYND/STEFAN Verkstæðið hjá Kletti í Klettagörðum 8-10. 
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Kraftvélar selja Toyota dísel- og 
rafmagnslyftara ásamt vöru-
húsatækjum frá BT, en BT er í 

fullri eigu Toyota. Dísellyftararnir eru 
frá einu og hálfu tonni upp í átta tonn 
og rafmagnslyftararnir frá einu tonni 
upp í átta og hálft. „Undanfarin ár hafa 
bæði Toyota lyftarar og BT vöruhúsa-
tækin átt mikilli velgengni að fagna hér 
á landi og höfum við verið að þjónusta 
mörg stærstu fyrirtæki landsins; Eim-
skip, Samskip, Aðföng, Garra, Vífilfell, 
MS ásamt fjöldanum öllum af sjávar-
útvegsfyrirtækjum,“ segir Viktor Karl 
Ævarsson sölustjóri Kraftvéla.  

Sérvarðir fyrir sjávarútveg
Kraftvélar bjóða upp á sérvarða lyftara 
fyrir sjávarútveg þar sem meira álag er 
á lyfturum í sjávarútvegi en í vöruhús-
um. „Þessir lyftarar koma sérvarðir 
beint frá verksmiðju. Þá eru allir tjakk-
ar og mótorar sérvarðir og allur raf-
búnaður með hlífum svo að salt eða 
bleyta komist ekki að þeim. „Maður 
hefur séð ársgamla lyftara sem líta út 
eins og þeir séu tíu ára vegna salttær-

ingar. Þetta er því hlutur sem þarf að 
huga að áður en fest eru kaup á lyftara,“ 
segir Viktor stoltur af þjónustu Toyota. 

Öflug þjónusta 
Þjónustuverkstæði Kraftvéla er með 
tólf starfsmenn og sex viðgerðarbíla, 
þar af tvo fullbúna, sem þjónusta alla 
þeirra vöruflokka ásamt því að reka 
varahlutaverslun. „Við höldum lager 
með öllum helstu varahlutum en ef 
varahluturinn er ekki til þá getum við 
útvegað hann næsta dag sé pantað fyrir 
klukkan 14.“ Þjónustuverkstæði Kraft-
véla þjónustar einnig aðrar tegundir 
lyftara, allt eftir óskum viðskiptavina.                

Innbyggð bilanatölva
Allir Toyota lyftarar eru framleiddir 
með innbyggðri bilanatölvu sem að-
greinir Toyota frá flestum öðrum gerð-
um lyftara. „Ef það bilar til dæmis lyft-
ari á Austurlandi þá getum við veitt 
nauðsynlega aðstoð símleiðis; inn-
byggða tölvan finnur bilanakóðann, 
við flettum honum upp og sjáum hvað 
er bilað, hvað þarf að laga eða panta og 

málinu er reddað á mettíma. Ef ekki 
væri fyrir þessa innbyggðu tölvu þyrfti 
að senda mann á staðinn með tölvu til 
að finna bilunina. Það segir sig sjálft 
að það er töluvert dýrari og tímafrek-
ari kostur.“ Kraftvélar reka líka full-
búna viðgerðarbíla og senda menn á 
staðinn ef þörf er á, en í langflestum 
tilfellum er lyftarinn lagaður á staðn-
um hvort sem það sé af Kraftvélum eða 
eigandanum sjálfum. Kraftvélar eru 
einnig með umboðsmenn víðs vegar 
um landið sem sinna viðgerðarþjón-
ustu fyrir öll þeirra vörumerki.

Aukin ábyrgð
Toyota og BT bjóða gegn vægu gjaldi 
upp á tveggja ára verksmiðjuábyrgð 
sem er meira en gengur og gerist en 
alla jafna er ekki veitt nema ársábyrgð. 
„Eimskip var til að mynda að kaupa af 
okkur fimm lyftara í síðasta mánuði og 
keypti tveggja ára ábyrgð á þá alla.“ 

Á þessu ári fagna Kraftvélar tutt-
ugu ára afmæli og segir Viktor að þeir 
horfi bjartsýnir fram á veginn, stoltir af 
Toyota, f laggskipi Kraftvéla. 

Það er kraftur í Kraftvélum
Toyota hefur verið stærsti lyftaraframleiðandi í heimi síðastliðin níu ár. Krafvélar eru með umboð fyrir þessa gæðalyftara og bjóða tveggja ára 
verksmiðjuábyrgð ásamt öflugu þjónustuverkstæði og varahlutaverslun að Dalvegi 6-8.

Viktor Karl Ævarsson, sölustjóri Kraftvéla, segir Toyota lyftara og BT 
vöruhúsatæki hafa átt mikilli velgengni að fagna hér á landi. MYND/VALLI

Kraftvélar selja Toyota dísel- 
og rafmagnslyftara ásamt 
vöruhúsatækjum frá BT.


