Ett personligt åkeri
med resurser

Ett stabilt och fristående familjeföretag
1977 startades Mohlins Åkeri AB i liten skala. I dag är
vi ett fullserviceåkeri som utför kyl-, frys- samt styckeoch torrgodstransporter mellan Skåne och Norrland.
Via samarbetspartners täcker vi hela Norrland och
NordNorge. Under alla år har Mohlins Åkeri varit synonymt med hög kvalitet – ett resultat av hårt arbete, hög
service och pålitliga transporter.

Ett samtal för komplett service!

Som ett fristående bolag strävar vi efter personliga
avtal, hög tillgänglighet och att alltid vara anträffbara.
Våra transporter sker utan mellanhänder och görs i
samråd med kunden. Alltid utifrån vårt gedigna yrkeskunnande och med fokus på kvalitet.
Hos oss pratar du direkt med transportledaren som
kan svara på frågor om pris och leverans. Om det
inträffar något på vägen kan du alltid ringa för att få
besked.

– transportsystem
för effektiv logistik!

Tfn 0303-72 60 26 | salj.transport@hogia.se | hogia.se/tms

Vi levererar och servar bilar åt Arne Mohlins Åkeri

SUNDA TRANSPORTER
FRÅN SUNDA
FÖRETAG

Miljö och kvalitet hela vägen
Hög kvalitet över hela linjen, från våra moderna fordon till
trafikledning, gör att vi kan leva upp till mycket höga krav
på tillförlitliga och säkra transporter. Vi är dessutom kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001
samt har trafiksäkerhetscertifiering ISO 3001.

Kunskap säkrar transporten

Vi kan kontrollera tomgångskörning, bränsleförbrukning
och framförallt informera chaufförerna och därmed garantera en säker arbetsmiljö via systemen Scania Fleet
och Dyna Fleet. Våra chaufförer är YKB-utbildade och
följer rådande kör- och vilotidsregler.

Vi tar ansvar

Vi förfogar idag över ett stort antal kyl/frysekipage, samtliga är moderna bilar som uppfyller alla krav som ställs
på känsliga livsmedelstransporter samt dagens miljökrav. Ofta får vi beröm för våra bilar och vi arbetar aktivt
med att uppdatera fordonsparken med nya bilar enligt
högsta Euroklassning och använda alternativa bränslen.
Vi som transportföretag har ett ansvar för vår omgivning
och detta miljöarbete tar vi på största allvar.

Vi har en drog- och alkoholpolicy som vi strikt efterföljer.

Stolt återförsäljare till
Mohlins Åkeri AB
sedan 1995!

”Det är främst den personliga relationen med
OF Ekeri AB samt kvaliteten på deras produkter som
har varit avgörande vid vårt val av släpvagnar.”
Susanne Mohlin, VD Mohlins Åkeri AB

Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 0435-540 50
Fax: 0435-500 21
E-mail: info@mohlinsakeri.se

Du kan boka dina transporter på
e-mail: bokning@mohlinsakeri.se
www.mohlinsakeri.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 8664 • www.jssverige.se

Mohlins Åkeri AB
Industrigatan 16
286 36 Örkelljunga

