med hundra års erfarenhet i lasten

Claes och Jan Toft

Jan-Erik Larsson

Välkommen till Lundby Åkeriet!
Vi erbjuder trygga och säkra transporter inom områdena
containertransport, sekvenskörning och lokaldistribution.
Tack vare att företaget har funnits inom familjen i hundra
år har vi kunnat bygga upp ett grundmurat förtroende
hos våra kunder. Det gör också kontakterna mer personliga och direkta. Kompetensen är hög och vi sätter
naturligtvis en ära i att alltid följa lagar och förordningar.
Lundby Åkeriets verksamhetsområde är främst Göteborg
och Västra Götaland. Vi finns i Biskopsgårdens industriområde på Hisingen. Av våra 49 anställda är 44 chaufförer och 5 tjänstemän.
Åkeriet startades 1911 av de nuvarande ägarnas farfarsfar, Carl Teodor Toft. På den tiden körde man med häst
och vagn. År 1923 inköptes den första lastbilen av John
Toft. 1986 tog Claes och Jans far Ingemar Toft över åkeriet.
Namnet AB Lundby Åkeri togs i bruk 1951 och 1954
blev man medlem i dåtidens Göteborgs och Bohusläns
Åkeriförening. Idag ägs företaget av fjärde generationen
Toft – Claes och Jan Toft. Även femte generationen jobbar
inom verksamheten.

Investera och skydda
ditt företag, din personal, din
egendom och din framtid.
Vi hjälper dig.

Sten Sturegatan 42 | Tel 031-702 14 00 | Fax 031-16 49 40
www.lansforsakringar.se

Profilering av
svenskt näringsliv

JS Sverige AB
Jörgen Kocksgatan 3
S-211 20 Malmö

T/ +46 40 699 09 00
F/ +46 40 699 09 01

W/ jssverige.se

Moderna fordon
Lundby Åkeriet erbjuder trygga och säkra transporter
för kunder och personal. Vi uppdaterar kontinuerligt vår
fordonsflotta för att kunna ge både kunder och chaufförer det modernaste marknaden har att erbjuda och för
att ligga i framkant när det gäller miljön. Alla nya bilar
är Euroklass 5 och utrustade med alkolås.

Det här är vår fordonsﬂotta:
31 dragbilar
1 kranbil
2 skåpbilar över 3,5 ton
2 budbilar
53 containrar, chassin och trailers m.m
14 sidlastare

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Därutöver är vi ISO-certifierade för trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Granqvist
Lastbilsservice

Skadad bilruta?

Vi lagar eller byter!

Vi utför bilglasarbeten på alla modeller i samarbete med
samtliga försäkringsbolag.

Fri lånebil vid glasbyte.

Bessemergaten 3, Ringön
Tel 031-23 89 29

Kungstens Glasmästeri AB
Långedragsvägen 102
426 74 Västra Frölunda
Tel: 031-29 90 55 • Fax: 031-29 31 54
dennis@kungstensglas.se

Våra tjänster
Transportledningen är hjärtat i företaget. Våra två
transportledare tar emot beställningar och planerar och
dirigerar trafiken för att optimera transporterna. Noggrann dagsplanering, direktkontakt mellan transportledaren och kund garanterar att vi kan serva kunderna
på allra bästa sätt.

Våra 44 chaufförer är företagets ansikte utåt. De är
måna om att föregå med gott exempel i trafiken och
att ha goda relationer med kunderna. För att våra anställda ska må bra satsar vi på friskvård och trivsel. Vi
är måna om att utbilda vår personal kontinuerligt inom
miljö, arbetsmiljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Många kunder ringer in sina beställningar, men det går
också bra att maila eller faxa. På hemsidan finns möjlighet att göra webbokningar.

Lokaldistribution

Kranbilstransporter

Vi hämtar och lämnar gods av alla de sorter i närområdet. Tack vare den lokala förankringen blir kontakten
trygg och personlig.

Med vår kranbil transporterar vi det mesta – alltifrån
fartygsdelar till byggmaterial och containrar. Kranbilen
har en kapacitet på 35 tonmeter.

Sekvenskörning

Budbil

Sedan många år har vi förtroendet att stå för distributionen mellan Volvo och Volvos underleverantörer.
Dessa körningar går idag i tvåskift.

Små, snabba leveranser sköts av våra budbilar. Här
kan vi lova att det går fort, men alltid med säkerheten
i åtanke.

Vi utför reparationer på tunga
fordon, trailers, släp m.m.
Bromsrenoveringar, svets- och
riktningsarbeten, axellinställningar, ABS- och EBS-system.
Ackrediterade för att släcka 2:or.
Schmitz Cargobull kommer här med ett
helgalvaniserat container-chassi SCF 24.
Kraftigt chassi för att klara många skiftande behov av transportlösningar.

Tillverkning av hydraulslangar.
Göteborgs Trailerservice AB
Arendalsvarvet
Driftgatan 5, 418 79 Göteborg
Tel: 031-64 82 80
www.gbgtrailerservice.se

Containertransporter med sidlastare
Lundby Åkeriet är en av de största i Göteborg på sidlastare med container. Vi har 30 års gedigen erfarenhet på
området, vilket bland annat innebär att våra chaufförer
är välutbildade och kunniga.
Med sin enkla uppbyggnad, snabba hantering och höga
lastkapacitet är våra sidlastare perfekta för mark-tillmark-lyft. Inga ramper behövs och tekniken är beprövad
och säker. Sidlastarna lyfter 35 ton och är byggda för

20-, 40- och 45-fotscontainrar. En fördel med våra mindre
sidlastare är att de är perfekta för trånga miljöer.
Vi transporterar praktiskt taget allt tänkbart material till
och från hamnen, men utför även tjänster för till exempel speditörer, rederier och flyttfirmor m. m. Vårt mål är
att utöka verksamheten med sidlastare ytterligare – vi
har ju funnits i hundra år och vill gärna blicka framåt
hundra år till!

Välkommen till Arendals
Maskin & Materialhantering AB
Om AMM: Vi är ett ungt företag med många års branschvana. Vi utför service och reparationer på de flesta truckmärken. Har även servicebilar för arbete ute hos våra kunder.
Bromsprov på olika fordon kan utföras i vår bromsprovare.
Försäljning: Vi har försäljningsrätten i Göteborg med omnejd
gällande TCM- och Crown-truckar. TCM är ett fabrikat som
varit representerat på den svenska marknaden sedan 1968.
Crown är en av världens absolut största tillverkare av eltruckar. Vi säljer även Pramacs hanteringssystem.
Uthyrning: Uthyrning av nya och begagnade gaffeltruckar,
staplare, ledtruckar, pallvagnar, lastare och terminaltraktorer.
Säljer även reservdelar och tillbehör till de flesta märken på
marknaden.

Wicab
Container AB
Köper, säljer och hyr ut
kyl- och fryscontainer, förrådscontainer och sjöcontainer.

Öppettider: Måndag-fredag: 07.00-17.00
Kontakt: Arendals Maskin & Materialhantering AB
Driftgatan 5, 418 79 Göteborg Västra Götalands län • 031-54 68 68
Mobil: 070-983 80 02 • Fax 031-53 06 40
Org.nummer: 556726-3792
www.arendals.se • inge@arendals.se

031-725 02 80 • www.wicab.se

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
AB Lundby Åkeriet
Åskvädersgatan 5
418 34 Göteborg

Vi erbjuder er en fullserviceanläggning. När du vänder dig
till oss kan du förvänta dig
service med däck som passar

Marie Bengtsson och Annie Toft

Sidlastarspecialisten
– 37 års erfarenhet
– Upp till 42 tons
lyftkapacitet!

HAMMAR – det pålitligaste märket
inom containerhantering.

Nu såld i mer än 90 länder!
Hammar Maskin AB
Tel +46 33 29 00 00 Fax +46 33 29 00 01
info@hammar.eu www.hammar.eu

från skottkärra till tunga fordon. Lång erfarenhet och bred
kunskap inom branschen, med
egen jourbil.

Andréns
Gummiverkstad AB

Stenkolsgatan 17
417 07 Göteborg
Tel: 031-23 50 30
E-post: info@andrens-gvd.se
Öppettider: Mån-fre: 07.00-16.30
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