– Är man inte så stor anstränger man sig mer –

Vi tar service till en ny nivå
Perssons Åkeri i Svenljunga AB är ett familjeföretag som grundades
redan 1966. Under mer än 50 år har vi alltid satt våra kunders behov
främst. Vi jobbar otroligt hårt för att underlätta våra kunders vardag.
På Perssons Åkeri kan vi inte skryta med att vi är störst. Tvärtom är
företagets lite mindre storlek vår främsta styrka. Vi har nämligen
många samarbetspartners inom avfall och återvinning, vilket innebär
att vi kan hitta de ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningarna. I
fordonsparken finns liftdumpercontainrar på 10 och 16 kubikmeter
samt lastväxlarcontainrar på 22, 30 och 37 kubikmeter. Totalt har vi
cirka 300 containrar, vilket gör oss till en partner för alla typer av kunder.
Behöver du en container över helgen när du ska rensa ditt garage?
Eller är du en större kund som regelbundet behöver avfallshämtning?
För oss är allt möjligt och vi ser till att uppdraget blir utfört i rätt
tid! Med våra nio Euro 6-klassade lastbilar sker arbetet också på ett
miljöbesparande sätt.
Perssons Åkeri är medlem i LBC Svenljunga.

Våren 2019 flyttar
vi till framtidens
lastbils- & bussverkstad
på Viared.

Känsla för goda relationer.
www.borasbil.se
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Vi hjälper dig med allt från maskinreperationer till entreprenadmaskinsservice. Vi tillverkar, säljer samt monterar
hydraulslangar, hydraulkopplingar,
oljor och reservdelar till traktorer,
lantbruksmaskiner, lastmaskiner och
grävmaskiner.

0706-45 88 67 Martin
0702-65 60 03 Thomas
0703-25 88 67 Kurt
0793-34 62 97 Arvid
maskinservicesvenljunga.se

Kapacitet för större uppdrag
Även om vi ser oss själva som en mindre aktör har vi
kapacitet att ta oss an stora åtaganden åt enskilda
kunder. I Varberg och Falkenberg lastar vi upp och
transporterar 26 000 ton hushålls- och matavfall till
förbränning och gastillverkning per år. Vi har också
en trailer och en skåpbil som förflyttar artiklar mellan
Blåkläders olika lager. Inget projekt är för litet eller för
stort för oss.

Varför väljer då stora kunder att anlita Perssons Åkeri?
Jo, för att vi är duktiga och löser alla tänkbara problem.
Med vår moderna och breda maskinpark kan vi också
leverera helhetslösningar. Vi sopar gårdsplaner och
parkeringar, tar hand om snöröjningen och mycket
annat. En partner är allt våra kunder behöver!

Försäljning av grus-,
jord- och krossprodukter
Vi säljer grus-, jord- och krossprodukter i olika fraktioner. Våra
duktiga och mycket flexibla chauﬀörer tippar sedan av materialet
precis där du vill ha det, kanske ute på ett bygge eller kanske på
din garageuppfart. På Perssons Åkeri spelar det ingen roll om du
är en stor eller liten kund, vår fina service får alla ta del av.
Du kan också hämta produkter med en egen släpkärra. Vi
har en lastmaskin med en lyftkraft på 10 ton, som hjälper dig
med lastningen. Till lastmaskinen har vi även sopaggregat,
planeringsskopa, flisskopa, snöblad och gaﬀlar.

DIN SKROT- & JÄRNHANDLARE
0325-120 05
info@svenljungahandels.se

Transporter – Lager – Hantering
Vi finns över hela Sverige samtidigt
LBC Svenljunga - Tranemo
Tel: 0325-799 99 • www.lbcsvenljunga.se

Säkra maskinflyttar
Grävmaskiner, traktorer, truckar eller verkstadsmaskiner. På Perssons Åkeri flyttar vi maskiner som
är upp till 3 meter höga och väger 20 ton, det är inga
problem för oss.
Fokus när vi flyttar maskiner är alltid säkerhet. Med
vår långa erfarenhet i ryggen ser vi till att alltid ligga
ett steg före, så att det oväntade aldrig behöver
hända.

Hämtning med kran

Med vår kran kan vi hämta trädgårdsris, skrot, wellpapp och mycket annat.

Vi utbildar framtidens chaufförer!
033-430 08 00 • www.soderkulla.se

Vi tar ansvar hela vägen
På Perssons Åkeri ser vi inte bara till att våra
transporter kommer fram i rätt tid. Vi vill också att de
ska göra det på rätt sätt, där vi tar mer mjuka värden
på största allvar.
Till exempel verkar vi i en bransch som har stora
eﬀekter på miljön. Vi gör därför vad vi kan på
miljöområdet, till exempel kör vi efter Sveriges
Åkeriföretags Fair Transport. Det innebär bland
annat att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart

och erbjuder goda arbetsförhållanden. Våra mycket
kompetenta chauﬀörer är ju vår främsta tillgång.
Vi använder också fordon som är Euro 6-klassade,
utbildar personalen i Ecodriving, tankar minst
50 procent fossilfri diesel (HVO) och använder så
miljövänliga kemikalier som möjligt i vår tvätthall.
På Perssons Åkeri har vi ett aktivt helhetstänk för att
belasta miljön så lite som möjligt.

För andra är Svenljunga
en liten del av Sverige.
För oss betyder den allt!
Din framtida CONTAINER- OCH LASTVÄXLARFLAKSLEVERANTÖR.
Vi sätter kunden i fokus.

- en trygghet för dig!

Perssons Åkeri i Svenljunga AB
Jesper Persson
Mobil: 070-626 14 34

• 13525 • www.jssverige.se

Jesper@perssonsakeri.com

