
    

Finner transportör 
och skapar jobb
Nu kan man hitta och boka bud och transporter online och få 
pris direkt, utan tidsödande 
sökningar och omständliga 
förfrågningar. Budguiden.se 
heter transporttjänsten som 
samlar transportföretag runt 
om i landet på ett ställe.

– Vi har tagit fram en 
tjänst för godstransporter på 
väg som bygger på volym, 
vikt och avstånd. Vi gör det enkelt att publicera vad 
åkarna håller på med, berättar Pierre Bjurström på budguiden.se.

– Åkerier lägger också in sina priser, berättar han och  
understryker att det är åkarna som sätter priset till skillnad mot 
vissa auktionssajter. På hemsidan fyller kunden i avsändaradress, 
volym och vikt samt destination. Därefter söks i databasen efter 
lämpliga transportörer för kunden att välja mellan.

– Tjänsten ger både en ekonomisk och miljömässig vinst 
genom att öka fyllnadsgraden och inte åka med tomma bilar, 
förklarar Pierre. Tjänsten är kostnadsfri för godsägarna att 
använda. Det finansieras istället med en årsavgift som tas ut av 
transportföretagen.

– Omkring 500 tunga lastbilar och nästa lika många lätta är 
kopplade till oss. 

– Vi utvecklar detta hela tiden och fler möjligheter kommer, 
berättar Pierre Bjurström på budguiden.se.
Monter: D01:73

Trucken på 
överhänget
Swedish Truck Lifter – SwTL AB 
marknadsför påhängstruckar från 
holländska Terberg Machines. 
KingLifter som trucken 
heter erbjuds i de tre olika 
grundmodellerna TKL-S, TKL-M och TKL-L baserade på  
storlek samt TKL-4w med fyrvägsstyrning. Lyftkapaciteterna 
ligger på 1 500 till 2 500 kilo och lyfthöjder mellan 1,8 och 3,6 
meter. Motoreffekter från 21 till 50 hästkrafter. Service finns i 
Enköping, Ulricehamn och Helsingborg. 
Monter: U:745
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Byggmaterial 
för skåp

Glasfiber & Plastprodukter AB är leverantör av laminat från tyska 
Lamilux. På mässan visas deras nyhet i form av GRP-laminat. 

GRP (Glasfiber reinforced polyester) är ett glasfiberförstärkt 
laminat bestående av glasfiber, polyester och gelcoat. Laminatet 

ger lätta och slagtåliga väggar, tak och golv till lastbilsskåp.  
God isolering, låg vattenabsorption och hög dynamisk  

hållfasthet är andra fördelar som lyfts fram. 
Monter: D05:31
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Högre spänning   
Premier Hazard Norden AB marknadsför nu Defas 

sortiment som batteriladdare och omformare. Defa har en 
omfattande inverterserie från 12 eller 24 volt till 230 volts 

utspänning och effekter från 300 upp till 2 500 watt.  
Den rena sinusvågen som invertern levererar är  

lämplig till TV, dator, DVD, verktyg m.m.
Alla modeller har ett inbyggt energisparläge vilket  

innebär att strömförbrukningen är minimal om  
invertern är i drift men utan belastning.  

Monter: D05:30

Pirelli bjuder på nyheter  
Nyligen var det världslansering för Pirellis senaste  
lastbilsdäck i R:01II-serien. En förstärkt stomme  
och en ny gummiblandning är receptet för den  
nya serien lastbilsdäck. R:01II-serien innefattar idag  
två slitbanemönster, FR:01II för styraxlar och TR:01II 
för drivaxlar. Drivdäcket har också 3PMSF-märkningen 
(Three – Peak Mountain Snowflake) vilket innebär att  
det är godkänt och med fördel kan användas vintertid.
Monter: B02:10


