Storbilsambulans Chevrolet 709
En stark faktor i vården

Ett välgrundat företag
– med blicken framåt

Ambulansproduktion i Sandviken AB erbjuder marknadens
mest utvecklade storbilsambulanser byggda på en
chassikonstruktion tillverkad av General Motors.
Karosstillverkning har funnits i Gästrikland sedan 1920-talet
och ambulanser byggda på General Motors chassin har
producerats i företagets föregångare sedan början av
1980. När ett antal anställda köpte företaget och bildade
Ambulansproduktion i Sandviken AB 2003 fanns därför en
gedigen erfarenhet och kunskap i ägargruppen.
Då var visionen att bygga ambulanser och andra
tjänstefordon men verksamheten renodlades till att satsa
all kompetens och erfarenhet på en överlägsen ambulans
som är lika bra att arbeta i som att köra. Målet sattes högt:
att prioritera patientsäkerhet, arbetsmiljö, framkomlighet,
köregenskaper och största möjliga säkerhet i trafiken.
Resultatet är storbilsambulansen Chevrolet 709.

Större plats på
marknaden

Idag har Ambulansproduktion 20% av den svenska
ambulansmarknaden och levererar årligen cirka 20
bilar. Under 2021 ökar vi produktionen för att möta
en växande efterfrågan och kommer att producera
och leverera 30 ambulanser under året.
Ambulansproduktion AB har 20 anställda, varav 13
personer arbetar i produktionen och sju personer
inom administration. Vi beskriver vår verksamhet i
värdeord som respekt, engagemang, arbetsglädje,
kvalitet och innovation.
Vi är också ett företag som aktivt arbetar mot FN:s
hållbarhetsmål i Agenda 2030.
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

En överlägsen storbilsambulans

Chevrolet 709 är en storbilsambulans designad i nära samarbete med våra kunder. Den
bygger på ett starkt fyrhjulsdrivet chassi med utmärkta köregenskaper och en stark turbo
dieselmotor. Bilen har all den utrustning som krävs för att göra den säker, bekväm och
lättkörd i alla väglag.
På chassit ligger ett flyttbart ambulansskåp med moduluppbyggd inredning och två
framåtvända vårdplatser där ambulansvårdarna kan sitta fastspända under färd. Den
höga förarplaceringen ger god sikt och möjlighet att planera körningen.

UTVECKLAD ARBETSMILJÖ

Ambulanserna från Ambulansproduktion AB är
utvecklade för att ge bästa möjliga arbetsmiljö
i kombination med trygghet och komfort för
patienten. Som helhet är miljön ljus och öppen,
ergonomisk och praktisk. Det är gott om utrymme
för vårdteamet, intensivvårdsutrustningen är
lättillgänglig, lastförmågan för ambulansutrustning
är väl tilltagen plus att ytor och material är lätta att
hålla rena. Självklart kan vi anpassa inredningen
efter specifika önskemål.

SAMMA SKÅP PÅ TRE BILAR

En av de unika fördelarna med Ambulans
709 är livslängden. Om själva bilen rullar
50 000 mil så håller ambulansskåpet
tre gånger så långt. Det innebär att
skåpet – den stora investeringen – kan
rustas till nära nyskick och flyttas över till
ett nytt chassi när det gamla är uttjänt.
Varje skåp håller i drygt 150 000 mil
och klarar alltså tre chassin. Det är en
viktig aspekt, både ekonomiskt och ur
miljösynpunkt, att ta med i beräkningen
vid investeringen av en ny ambulans.

Fyra skäl att välja
Ambulans 709

Man kan sammanfatta de unika fördelarna med Ambulans
709 med fyra ord: arbetsmiljö, säkerhet, framkomlighet och
ekonomi. Här får du en snabb översyn men när du vill ha
ytterligare information finns det både fakta och informativa
filmer på vår hemsida www.ambulansproduktion.se Kontakta
oss sedan så berättar vi mer!

ARBETSMILJÖ

SÄKERHET

Våra ambulanser ger dig en ljus, öppen,
ergonomisk och praktisk arbetsplats där du
når all strategiskt placerad utrustning medan du
sitter fastspänd, framlänges i bilen. Det är gott
om utrymme för vårdteamet och anhöriga.

Säkerhet har alltid varit högsta prioritet i vårt
arbete. Hög förarplacering ger god sikt. Stora
reflexytor och välplacerade blåljus ger synlighet i
trafiken. Att vårdpersonal, patient och eventuella
anhöriga sitter fastspända ökar säkerheten.

FRAMKOMLIGHET
Framkomligheten kan variera
mycket och transporten
får inte hindras av ishalka,
snövallar, dimma eller
svårframkomliga vägar. Därför
har ambulansen heavy dutychassi, duramax dieselmotor
med god prestanda, utmärkt
väghållning, hög markfrigång
och fyrhjulsdrift.

EKONOMI
Du behöver inte betala mer
för en ambulans med högre
säkerhet och bättre arbetsmiljö.
Storbilsambulansen Chevrolet
709 ger möjlighet till olika
avskrivningstider för chassi
och den återvinningsbara
vårdhytten. Förutom den
längre livslängden är den 100%
avdragsgill för moms.
Här hittar du en tydlig kalkyl –
www.ambulansproduktion.se/
ekonomi

OCKELBO PLASTINDUSTRIER ÄR DIN
PROFESSIONELLA PARTNER FÖR
TILLVERKNING AV KRÄVANDE
KOMPONENTER I GLASFIBERLAMINAT
Vi erbjuder legotillverkning, där kvalitet, kundnytta
och kostnadseﬀektiva lösningar står i fokus.
Vi hjälper er med:
•
•
•
•
•
•

Deltagande vid produktutveckling för att bistå med
bl.a. materialkunskap och förslag till anpassning av
produktutformning för kostnadseﬀektiv produktion
Framtagande av plugg baserat på kundritning
Formtillverkning
Prototyptillverkning
Serieproduktion
Montering och kundanpassning av färdig produkt
0297-422 75

ockelbo-plast.com

Forma Plast AB arbetar med vakuumformning, formsprutning och montage av
produkter där plast utgör hela eller delar av
produkten. Många kunder efterfrågar allt
mer kompletta detaljer vilket gör att vi del
eller slut monterar en stor del av de produkter vi tillverkar.

Under Q1 2021 kommer en ny vacuumformningsmaskin samt en 5-axlig CNC att
driftsättas. Med dessa investeringar ökar vi vår
kapacitet med ca 35% samt framtids säkrar
vår produktion.
Våra kunder finns i framför allt inom fordonsindustrin men även producenter av tex
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medicinteknik, snökanoner, processutrustning, växthus, säkerhetsutrustning till
vägar mm tillhör vår kundkrets.

Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster
då fler och fler branscher upptäcker att
vacuumformning är en effektiv och miljövänlig
produktionsmetod för små och medelstora
serier. Vi hjälper till med 3-D modellering
vid anpassning eller helt ny 3-D modell av
produkt. Ökande trend med utbyte av metallprodukter mot plast.

Vi ser fram emot er förfrågan.
Välkomna!
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