R E F E R E N S B L A D

ASFALTFLAK STAPLINGSBART
ta med oss betydligt
” Vimerkani varje
flytt, eftersom vi
får plats för ett helt flak till.
Kör man flyttningar på bortåt
50 mil är kunden glad att man
kan undvika extra transporter

”

Thomas Eriksson, THIZ Transport.

THOMAS KÖR
STAPLINGSBART
ASFALTFLAK
Åkeriet THIZ Transport utgår från Västerås, och arbetar på uppdrag av ett av Sveriges största företag inom asfaltbeläggning.
När det var dags att investera i nya flak på bil och släp, valde
man CMTs staplingsbara asfaltflak. Vi har undersökt varför.
”Valet föll på CMT dels för att flaken skulle vara
stapelbara, dels på grund av kvaliteten”, säger
Thomas Eriksson, ägare av THIZ Transport.
Lösningen gör det möjligt att stapla två asfaltflak på varandra, utan att överskrida höjdbegränsningen på 4,5 meter. Att flyttningarna blir
effektivare uppskattas även bland kunderna.
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”Vi kan ta med oss betydligt mer i varje flytt,
eftersom vi får plats för ett helt flak till.
Kör man flyttningar på bortåt 50 mil är kunden
glad att man kan undvika extra transporter”,
förklarar Thomas.
Flakets värmehållning är en annan viktig del när
det gäller asfalt.
”Kunderna kör med värmekamera på läggaren.
Det ställer höga krav på att flaket håller värmen,
och att temperaturen är jämn. Det har CMTs
flak varit riktigt bra på.”
Även kundbemötandet väger in vid val av flak.
”Jag har fått en bra kontakt med CMT. Jonas
som hjälpt till är kundmedveten och lyssnar.
Han har själv varit i branschen så han vet vad
det handlar om”, säger Thomas.
”Bemötandet är bra, det är aldrig något krångel.
Och har det varit något som inte blivit som det
ska, så har CMT löst det. Det är väldigt positivt.”
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