Företaget med de stora resurserna

Christina och Bengt Abrahamsson

EMTUNGA TRANSPORT ÄR DET BÄSTA VALET!
Emtunga Transport AB är ett familjeföretag med säte i Herrljunga, Västra Götaland. Vi har ett stort kontaktnät med Norden som arbetsfält, vilket gör att vi kan skapa flexibla lösningar för att tillgodose våra
kunders behov.
1981 startades åkeriet av Bengt och Christina Abrahamsson med en lastbil. Huvudtransporterna skedde
då åt LBC i Vara med gods till och från Norge under en tioårsperiod.
1991 ändrades förutsättningarna, samarbetet med LBC Vara avslutades och företaget övergick till att
transportera skrot åt Skrotfrag i Göteborg. Sedan slutet av 90-talet har transporterna ökat, kunderna
likaså. 2003 började den första inhyrda transportören att köra i Emtunga Transports regi och idag är ett
trettiotal fordon anslutna.
2016 köpte Emtunga Transport Bil & Metallpressens verksamhet, där vi erbjuder bildemonterare och
övriga kunder en bra service med god kvalitet av pressning. 2017 köpte vi ytterligare en bilpress för att
möta marknadens behov.

"En annorlunda
rådgivning"
Vi företräder företag och konsument oberoende och objektivt i sak- och livförsäkringar
Tel. 0303-848 00 • www.isiab.se

Samarbetspartner till Emtunga Transport

VI ÄR NÄRA VÅRA KUNDER
Emtunga Transport är ett personligt företag som strävar efter
att ha en nära kontakt med sina kunder och ett bra kundbemötande hela vägen.
När du slår telefonnumret till oss, skickar ett e-postmeddelande, stiger in på kontoret eller träffar någon av våra chaufförer, får du alltid en snabb återkoppling och hög service.
Alla som arbetar på Emtunga Transport vet vad som krävs
för att tillgodose våra kunder!

• DÄCK- & FÄLGGROSSIST
• LASTBILSDÄCK
• TRUCK & ENTREPRENAD
• SMÅDÄCK & SLANG

0708-48 40 00

• PERSONBILSDÄCK
• FÄLGAR
• BATTERIER
• OLJOR

• BILVÅRDSPRODUKTER
• NITROGEN
• MOBIL DÄCKSERVICE

VI SKICKAR DÄCK ÖVER HELA SVERIGE! RING OSS FÖR MER INFO!
Strömstad • 0526-660 80 • info@dackshopenstd.se • www.dackshopenstd.se

SKROTPRESS MED STOR KAPACITET
Emtunga Transport AB har två mobila pressar för att erbjuda bildemonterare och skrotföretag pressning
av bilar och övrigt skrot. Vi kan även erbjuda borttransport av det pressade materialet med lastväxlarekipage med kran.
En positiv utveckling av verksamheten innebär att vi investerat ytterligare med en ny mobilpress. Genom
denna har vi nu en kapacitet på 100 000 årston.
Idag utför vi uppdrag från Skåne i söder till Nordnorge i norr och kunderna är allt från små bildemonterare
till stora skrotföretag som Kuusakoski och Skrotfrag m. fl. För att kunna göra ett bra utfört arbete har vi tre
maskinförare som har många års erfarenhet och den största kunskapen i branschen.
Pressen är av märket Tabarelli Idromec RB 5000 och är tillverkad i Italien. Den är monterad på en treaxlad
trailer och har en bakmonterad kran Jonsered 2490. Pressen drivs av en egen motor och den senaste
maskinen har miljöklass Euro 6 för att klara framtidens miljökrav.

Vi bemannar alla slags fordon inom
transportsektorn, med tyngdpunkt på bilpressen för
Emtunga transport.
Reparation av tyngre fordon samt inom industrin.
Innehar förarbevis för grävmaskin, lastmaskin, truck
samt fordonsmonterad kran.
Även entreprenadarbeten med minigrävare.

askin &

EntreprenadAB
070-326 51 42
bkmmaskin@gmail.com

Kranarna är utrustade med en elektronisk fransk kranvåg av märket Steelyard. De används
mycket i Frankrike för att väga avfallscontainrar hos privatpersoner och har därför en mycket
stor exakthet. Det är viktigt för oss att vägningarna ska vara så exakta som möjligt eftersom vi
fakturerar på vägd vikt.
För att kunna förflytta maskinen mellan olika uppdrag används en dragbil och eftersom vi utför
arbete över ett så stort geografiskt område har vi valt att använda det mest miljövänliga som
marknaden kan erbjuda. Vi har två Volvo FH med Euro 6-motor och de är utrustade med alla
bekvämligheter som kylskåp, micro, kaffebryggare, tv m.m. för att det ska vara en så bra arbetsplats som möjligt för våra maskinförare.

QR-kod

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

Känsla för goda relationer.
www.borasbil.se

TRANSPORTER – KÄRNAN I VÅR VERKSAMHET
Vi har lång erfarenhet av att transportera gods som ska till återvinning. Vi kör bland annat brännbart avfall,
metallskrot, tidningar och gips. Vår fordonsflotta består av ett tiotal egna bilar och eftersom vi samarbetar
med inhyrda transportörer är vår verksamhet rikstäckande.
Vårt smidiga containersystem där vi hämtar fulla containrar och ersätter med nya underlättar hanteringen
för våra kunder och är effektivt och flexibelt. Vi har cirka 300 containrar i verksamheten för en smidig
återvinning.
Alla transporter är inlagda i ett datoriserat hanteringssystem och när vi får ett nytt uppdrag registrerar vi
detta i systemet och chaufförerna får en fullständig överblick i en app. Detta innebär en snabb och smidig
kommunikation mellan transportledning och chaufförerna. En enkelhet som våra kunder tjänar på!

LEVERANSER I TID OCH MED RÄTT TEMPERATUR
Falköpings Kyltransporter distribuerar med pålitlighet och hög servicenivå kylprodukter för bl a Falköpings Mejeri, Bring och Ica, men levererar även matkassar för företag som Citygross och Familyfood
och erbjuder även annan godstransport, samt återvinning, över stora delar av södra Sverige.

Läs mer på
www.kyltransport.eu

Företaget med de stora resurserna
Emtunga Transport AB
Verkstadsgatan 26
524 31 Herrljunga
Telefon: 0513-78 50 20
E-post: info@emtungatransport.se
www.emtungatransport.se

Följ oss på Facebook!

•14022 • www.jssverige.se

Transporter • Lagerutrymme • Jordförsäljning
Åkeriet består av bilar som dagligen
är verksamma från södra Sverige upp
till Mälardalen. Vi tar oss an stora som
små uppdrag och löser det med samarbetspartners för att optimera logistiken
för kunden och transportören.

www.tordnilsson.se

