Ett riktigt lyft
sedan 1960

En upplyftande samarbetspartner sedan 1960
Vi på Göstas hjälper små och stora företag med deras materialhantering. Vi är ett stolt företag förankrat i Göteborg
där verksamheten startade redan 1960 och under senare år
utvidgat till att nu även täcka region Halland.
Göstas Truckar var ett av de första taxitruckföretagen i Sverige som åkte ut till kunderna med truck och maskinförare.
Ibland tog jobben flera år och ibland endast 10 minuter och
det är den flexibiliteten vi är uppskattade för. Göstas verksamhet utvecklas och nu för tiden kan man hyra truckar, teleskoplastare, hjullastare och till och med kranar, med eller
utan förare.
Många av de företag vi arbetar åt har varit våra kunder sedan starten och nya tillkommer var dag. Vi arbetar hela tiden med målsättningen att utvecklas och bli bättre på att
serva våra kunder. Våra serviceverkstäder med kunniga
fälttekniker är utbildade på det senaste och utför service
samt reparationer hos våra kunder. Man kan tryggt teckna
ett serviceavtal med Göstas oavsett om man har behov av
service 24/7 eller enklare översyn någon gång per år.

Kvalitet och miljö i fokus
Genom att anlita oss för er materialhantering får ni en grön professionell hjälp av våra maskinförare, säljare, utbildare, uthyrare, servicetekniker och ledning. Göstas är certifierat i enlighet
med både ISO9001 och ISO14001.
Miljöarbetet är högt prioriterat hos Göstas och vi använder oss
alltid av det senaste miljöbränslet och kan även erbjuda våra
kunder bränslecellsteknik vid köp av nya truckar.
Våra förarutbildningar är idag flitigt använda av företag inom de
flesta branscher, organisationer samt andra utbildningsföretag.
Göstas är sedan 2014/2015 även återförsäljare av Manitou
teleskoplastare och Hyster truckar. En nyhet för 2016 är att vi
hyr ut truckförare och lagerpersonal till företag i Göteborgsområdet. Kort sagt så erbjuder vi allt inom materialhantering och
utvecklas ständigt.
Hos oss är alla kunder lika viktiga och ni är välkommen att prova oss för ert nästa lyft, utbildning, när något behöver repareras
eller när ni skall investera i en ny truck eller teleskoplastare.

Hyster
Hyster är världens tredje största truckleverantör, en tillverkare som håller hög klass och gör allt från pallyftare till 52
tons-truckar. På Göstas är vi stolta över att vara återförsäljare åt en av marknadens starkatse varumärken, och det är
också en garanti för dig som kund.

Manitou
Manitous röda teleskoplyftare är det bästa du kan hitta på
marknaden, ett populärt märke bland många av våra kunder. Manitou tillverkare alla typer och teleskopmaskiner och
liftar, de är absolut bäst i sin klass och samtliga produkter
håller mycket hög kvalitet.

Driftsäker arbetsglädje
– hela dagen – i många år…
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Scantruck är officiell importör
rige
Manitou och Mustang i Sve

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

Huvudkontor:
Göstas Truckuthyrning AB
Ångpannegatan 21
417 05 Göteborg

Falkenberg:
Tångvägen 4
0346-68 105 (växel)
0739-818 116 (verkstad)
Halmstad:
Ryttarevägen 6
035-211 105 (växel)
0739-818 118 (Verkstad)
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031-500 105 (växel)
031-500 106 (verkstad)
stellan@gostas.se
www.gostas.se

