Samma
ledord som
1973 – säkerhet,
kvalitet och miljö!

Sydschakt
är en etablerad
förening som
startade i
Helsingborg
1973. Idag finns
vi även i Malmö
och Höganäs.
GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.
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För uthyrning av entreprenadmaskin och lastbilstjänster är Sydschakt din naturliga samarbetspartner
Vi har en lång och gedigen erfarenhet som tar
oss hela vägen tillbaka till 1973. Vårt arbetsområde täcker hela Öresundsregionen med
anläggnings- och byggprojekt av olika slag.
Sydschakt grundades i Helsingborg och här är
vårt huvudkontor beläget. Vi finns även på
regionkontoren Malmö och Höganäs.
Sydschakt är medlem i branschförbundet Maskinentreprenörerna samt Sveriges åkeriföretag.
Vi är ett väletablerat medlemsägt företag – en
ekonomisk förening bestående av mindre företagare som alla äger sina egna fordon.

I dagsläget räknar vi uppåt cirka 70 engagerade
delägare och 100 enheter.
Vi är en driven organisation som ständigt söker
nya lösningar för framtiden. Detta gör vårt
deltagande i flera olika utvecklingsprojekt helt
naturligt för oss. Ett av dessa består av att
testa el-lastbilar i vår verksamhet. Ett annat är
ett samarbete med tre olika gymnasieskolor i
regionen. Efter slutförd utbildning erbjuds
möjligt delägarskap i Sydschakt samt finansiering av maskin eller lastbil via ett samarbete med
vår bank.

All däckservice på sAmmA ställe
Malmö 040-937075
Helsingborg 042-15 30 50
Ängelholm 0431-152 51

www.däckia.se

Sydschakt –
föreningen som
genomsyras
av säkerhet,
kvalitet och miljö

Norra Vallgatan 16, 265 31 Åstorp
042-502 22 • www.ababbygg.se

Medarbetare som förvandlar problem till lösningar
Våra kompetenta och lösningsorienterade
kontorsanställda säkerställer att samtliga våra
kunder servas med rätt tjänst och ser således
till att maskinerna och bilarna nyttjas optimalt.
Oavsett vilka situationer som sker säkerställer
våra erfarna medarbetare att problem blir till
lösningar.

www.revikonsult.se

Hela organisationen genomsyras av våra tre
ledord: säkerhet, miljö och kvalitet. Och detta
är något våra medarbetare säkerställer. Det ska
vara tryggt att ha att göra med Sydschakt, och
det garanterar vi. Varje dag.

Sydschakts
framtid ser lika
ljus ut som digital,
vi utvecklas med
vår samtid.
DIESEL HVO SMÖRJMEDEL AdBlue

GRÄV&SCHAKT
PAULSSONS GRÄV&SCHAKT AB

www.paulssonsschakt.se

Vi är din lokala totalleverantör av diesel, HVO, smörjmedel
och AdBlue. Helt enkelt ett heltäckande utbud till lantbrukare.
Du beställer och vi levererar snabbt och till bra priser. Leverans sker med våra egna ekipage av chaufförer som har lång
erfarenhet av branschen. Med andra ord kan vi erbjuda dig
en oslagbar helhetsbild.

Södra Nyhamnsgatan 1, 231 61 Trelleborg
Tel 010-708 66 00 | Jour 010-708 66 49
info@energi-bransle.se | www.energi-bransle.se

Med en uttalad framtidsvision lämnas inget åt slumpen
Sydschakt har tydliga mål för framtiden och en
uttalad vision – att ha kunden i fokus och med
god gemenskap vara förstahandsvalet i Skåne.
Vi vill ständigt utvecklas och vi präglas av det
gemensamma drivet framåt. Våra fyra kärnvärden tillgängliga, utvecklande, personliga och
pålitliga ligger till grund för strukturen framöver.

I och med att vår digitaliseringsresa börjar ta
form och vi utvecklas med vår samtid kommer vi
att kunna vara mer tillgängliga för våra kunder.
Vår öppenhet kommer i sin att tur leda till starkare relationer och bättre processer som ger dig
som kund ökad pålitlighet från oss. Vi ser fram
emot Sydschakts resa och hoppas att du vill vara
en del av den. Tillsammans är vi starkast.

Eﬀektiviserar er verksamhet

Verksamhetsanpassade IT-lösningar

All däckservice på sAmmA ställe

Vi skapar morgondagens digitala lösningar

Malmö 040-937075
Helsingborg 042-15 30 50
Ängelholm 0431-152 51

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Lönsamhet genom digitala verktyg

www.däckia.se

040 - 608 42 20

www.itbmedia.se
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