En effektiv helhetspartner
En lastbilscentral
med skräddarsydda
kundlösningar
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Hisingens Lastbilscentral AB
HLBC ÄR EN lastbilscentral som kan erbjuda allt när det gäller entreprenadmaskiner med
tillhörande tjänster, såsom lastbilar, specialtransporter, kranbilar, dumprar, anläggare och
maskinförare. Vi utför också maskinflyttar samt förmedlar deponier och krossmaterial.
DETTA GÖR att vi kan erbjuda effektiva helhetslösningar till våra kunder. Vi levererar och
flyttar bilar och maskiner, material och tar också bort avfall. Smidigare kan det inte bli!
HLBC JOBBAR aktivt med att ha lastbilar och maskiner som uppfyller miljökrav. Våra
förare är utbildade, ﬂexibla och pålitliga. Våra leverantörer, åkarna och maskinägarna, är
seriösa och företagsamma.

Transporter
•
•
•
•

Vi förfogar över cirka 60 bilar.
Vi verkar huvudsakligen i Göteborg.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och effektiviseringar av våra transporttjänster.
Genom samarbete med flera åkerier har HLBC tillgång till ett stort utbud av
fordonstyper.
• Vi kan erbjuda passande lösningar för de mest varierande uppdrag.

Maskiner
HLBC ÄR ingen traditionell lastbilscentral, utan en förmedlare av tjänster. Det innebär att
vi hyr in maskiner och åkare efter de behov som finns. Vi har ett stort och brett kontaktnät,
som gör att vi kan ge våra kunder exakt vad de vill ha.
VI FÖRMEDLAR och hyr ut entreprenadmaskiner med eller utan förare.
VI FÖRMEDLAR arbetsledare och anläggare.

BETONG – LÄTTARE ÄN DU TROR
Kollanda 120 | 446 95 Älvängen | 0303-74 71 90 | info@kilandabetong.se | www.kilandabetong.se
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Material
HLBC SATSAR HÅRT på återvunnet material och har en egen kross. Här tar vi bland annat
emot sprängsten och krossar till mindre materialfraktioner. Vi erbjuder en mängd olika
sorters krossmaterial, från kabelsand till makadam. Vi samarbetar också med flera andra
krossar i Göteborg med omnejd för att kunna ge våra kunder ett så brett sortiment som
möjligt.
ATT SATSA PÅ ÅTERVUNNET MATERIAL är en viktig del av vårt miljöfokus. HLBC strävar
alltid efter att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt, till exempel genom att arbeta
med transportoptimering och ha fordon med hög Euroklass.

EN RESURS ATT
RÄKNA MED!
Terminal & hamn

Sanering & ytbehandling

MIMAB • Indiska Oceanen 4, 418 34 Göteborg
031-644 288 • www.mimab.se

Transport & anläggning

Industri & projekt
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Masshantering
PÅ HLBC ÄR VI EXPERTER på att hantera schaktmassor, genom att bland annat optimera
masshanteringen. Vi kan schakta bort material, köra det till en anläggning och sedan ta
med krossmaterial i retur. Det innebär att våra kunder bara behöver en enda partner!
VI TAR MARKPROVER när det efterfrågas och hanterar även förorenat material på ett
miljömässigt korrekt sätt.
NÄR DET GÄLLER OPTIMERING av masshanteringar använder vi oss av både våra egna
anläggningar och våra samarbetspartners, vilket ger oss en mycket hög kapacitet och en
stor flexibilitet.

HÅLLBARA AVFALLSLÖSNINGAR
Få en smidig, säker och flexibel
avfallshantering till hela projektet.
Läs mer på renova.se
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Hisingens Lastbilscentral AB
Skagerack 3
418 34 Göteborg
031-300 10 00
info@hlbc.se
www.hlbc.se

