SÄKRA LASTER HELA VÄGEN

DIN OMLASTARE
FÖR ALLT GODS
Till oss kommer du när du behöver hjälp med professionell lastning och lossning
av sjöcontainrar. Vi ligger nära Skandiahamnen och har ett sextiotal kvalificerade
medarbetare som har erfarenhet av alla varierande godsslag. I vår affärsidé
ingår ett helhetsåtagande och därför utför vi alla uppdrag med egna resurser.
Vi äger marken, bilarna och truckarna. På det viset vet både vi och du att inga
detaljer missas.
Hisingens Truck är ett familjeföretag, grundat 1961 av Göran
Petersson. Idag ägs företaget av de två sönerna Leif och
Bert Petersson. Barnbarnen Daniel och Camilla är
även delaktiga i driften.

Skanna QR-koden och hitta mer
information på vår hemsida!

Lackering av industri- och
trädetaljer, bilar, lastbilar,
båtar m.m.
Återbruksvägen 2, 417 29 Göteborg • Tel: 031-22 59 55 • Fax: 031-22 96 66
info@allroundlack.com • www.allroundlack.com

EN KALL START
På våren 1961 hade 18-årige Göran Petersson äntligen råd att införskaffa sin
första truck, det blev en Esslingen utan förarhytt. Därför blev det en kall start
på företagandet, men Göran klädde på sig ordentligt och hyrde ut sig själv
och sin truck till olika brädgårdar, där han hjälpte till med importerat virke.
Efterfrågan på hans tjänster blev större och han köpte in fler truckar och anställde truckförare.

GRUNDAT PÅ EN STABIL VÄRDEGRUND
Göran var en uppskattad och noggrann entreprenör som byggde sin verksamhet på ledord
som företaget ännu idag använder. Han sa att viktigast av allt för att bygga en stabil grund
för fortsatt samarbete är:
•
•
•
•
•

Var tillgänglig för kunderna
Var alltid pålitlig – ett avtal är ett avtal
Hög kvalitet – inget arbete är bättre än sin sämsta del, så var noggrann
Arbeta hårt och håll dig frisk
Var försiktig med ekonomin

Under 70-talets början ville allt fler företag ha hjälp med lastning och lossning av hela containrar. En dag ringde en kund som ville ha hjälp med lastning av pappersrullar i containrar.
”Självklart” sa Göran och när han lagt på luren åkte han och beställde en ny truck som skulle
klara arbetet. Den nya trucken levererades med 20 minuters marginal innan containrar och
pappersrullar anlände. Den dagen lades grunden till vår nuvarande omlastningsterminal.

STÄRKTA AV FINANSKRISEN
Under årens lopp har vi investerat klokt, arbeta hårt och uppfyllt våra kunders önskemål.
Efter finanskrisen 2008 ringde en bankman upp Göran och frågade hur han kunde gå så stark
ur krisen. Saken var den, berättade bankmannen, att Hisingens Truck AB istället för att minska
sin omsättning ökat den med 13 %. Det var faktiskt så att vi tillhörde de sju procent av Sveriges
företag som klarade sig allra bäst. Göran svarade att det var på grund av hans ringa utbildningsnivå. När tidningarna skrev om finanskris och ekonomisk svacka förstod han helt enkelt
inte vad det betydde och istället för att sparka folk och dra ner på kostnader fortsatte han
precis som innan. Enligt Göran själv var det ett bra drag då konkurrenterna inte kunde ta på
sig jobb i samma utsträckning som tidigare. Hisingens Truck som fortfarande kunde ta hand
om alla arbeten på samma höga kvalitetsnivå som
innan, kunde anställa fler och ta emot fler kunder.

TERMINAL OCH LAGER
FÖR VARIERANDE GODS
Efter att under många år ha hyrt mark och lokaler var vi under 1995 redo att
flytta in i vår nya fina terminal på Stora Holm. Idag har vi en 40 000 m2 stor
terminal med fyra rejäla lagerbyggnader. I dem har vi plats för stor variation av
godsslag. Hela området är kameraövervakat och vi har även tillstånd för tillfälligt
tullager. I containerdepån lagrar vi både tomma och lastade enheter.

TRUCKAR OCH
MEDARBETARE
SOM LYFTER
Sedan Göran köpte sin första Esslingentruck har mycket hänt hos oss. Nu finns
det 35 truckar i fordonsparken. De är utrustade och avsedda för olika arbetsområden och här finns lyftkapacitet från tre till fyrtiofem ton. Eftersom vi inte
säger nej till några förfrågningar utan anpassar oss till de behov marknaden har
så finns här alla möjliga aggregat som gör att vi kan hantera allt gods.

LASTNING OCH LOSSNING
Våra truckförare är indelade i olika ansvarsområden för att samla rätt kompetens
inom varje godsslag. Till exempel har vi en grupp för pappersrullar, en för
samlastning och en för tyngre gods. Det är ett sätt att höja kvaliteten och
att minska felmarginalen i våra arbeten. När vi säkrar godset gör vi det med
säkringsmaterial av högsta kvalitet, bland annat kätting, band, luftkuddar,
avfuktare och virke. Se nästa sida för detaljer. Vi har olika typer av tjänster
vad gäller lastning och lossning beroende på vad du vill ha hjälp med.

Specialister på lastsäkrings- och godsskyddsprodukter

Med 30 år i branschen tillhandahåller Tetec ett komplett sortiment av produkter för lastsäkring av
gods i container, tåg, lastbil och fartyg. Besök oss gärna på www.tetec.se för mer info.

Lastsäkrings- & godsskyddsprodukter

SNICKARBOA LASTSÄKRAR
DITT GODS FÖR ALLA
EVENTUALITETER
Vi har en unik station, kallad Snickarboa på terminalen som vi är mycket stolta
över. I den säkerställer vi nämligen att ditt gods är helt lastsäkert på flak
och inuti container oavsett transport och väder på världshaven. De som
arbetar i Snickarboa följer de föreskrifter och regler som utarbetats mellan
Transportfackets Yrkes- och Arbetsmiljönämnd samt MariTerm AB.
En godsmottagare i Nya Zeeland var så imponerad av vår lastsäkring
att han tog sig tid att skriva ett mail till oss.

NÖJD KUND
“ I work for a small transport and storage company in
Auckland New Zealand. My work involves devanning and
delivery of steel mainly all types of stainless. Today I had
the pleasure off unpacking a 40’ container packed by your
staff with stainless sheet and coil from Outokumpu stainless which would rate as one of the best packed containers
I have seen. Can you please pass on my thanx to your staff.
Once again my thanx and admiration for your work”

Barry Mckenna

Specialsäkring för järnvägstransport
i Kanada.

VÅRA LASTBILAR
GER DIG SERVICE
HELA VÄGEN
För att klara fullserviceavtalen har vi ett 20-tal dragbilar som kör från och till
hamnen, men även till och från våra kunder på olika platser i Sverige. Vi kan
transportera alla olika slags containrar, även de med överbredd och vid behov
har vi en följebil.

VERKSTADEN GÖR ATT VÅR VERKSAMHET FLYTER PÅ
I vår verkstad arbetar två heltidsanställda mekaniker som ser till att våra
dragbilar och truckar är i bästa möjliga skick. Detta gör att vår service
alltid kan vara på topp.

HISINGENS TRUCK AB
HOLMHAGSVÄGEN 2
417 46 GÖTEBORG
TEL 031-23 91 01
INFO@HISINGENSTRUCK.SE
WWW.HISINGENSTRUCK.SE

Vi levererar spännband av högsta
kvalitet till Hisingens Truck.
Besök oss på www.lyfta.se för att se
hur vi kan hjälpa just dig!

Tjörns
0304-67 10 90

Vi levererar diesel och
Texaco smörjmedel!
Proffs på verkstadsförnödenheter

www.wurth.se

Tel 031-522 740 • www.vde.se
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