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

ASFALTFLAK KASSETT

”Det blir ett moment
mindre när man
kan ställa in flaken
i varandra utan att
plocka ner dem
på backen.
Mycket lättjobbat
och bra tänkt.

”

Örjan Blomqvist, Roland Bylund Åkeri.

”VÄLDIGT NÖJD
MED VÅRA
KASSETTFLAK”
Örjan Blomkvist på Roland Bylund Åkeri i Örnsköldsvik kör asfalt
genom Norrlandsskogarna och sedan två år har åkeriet asfaltflak i kassettutförande från CMT. Det är inget man ångrar idag.
”Kassettflaken fungerar helt suveränt. Vi kör
ju ofta ganska långa sträckor till byggena och
tidigare fick man ju alltid först köra hem med
asfaltflaken för att sedan vända och köra tillbaka hela vägen igen och hämta maskinerna”,
säger han när vi når honom ute på vägarna.
”Nu skjuter man bara in det mindre flaket i det
större, lastar upp maskinerna på släpet och tar
allting i en körning. Det är perfekt för vår del –
och att vi har kunnat stryka en onödig transport
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är mycket uppskattat bland kunderna också”,
säger Örjan.
Eftersom bilflaket kan sättas in i släpflaket
medan det står kvar på släpet går kassetteringen snabbt och relativt enkelt, något
som Örjan också ser som en stor fördel.
”Det blir ett moment mindre när man kan ställa
in flaken i varandra utan att plocka ner dem på
backen. Mycket lättjobbat och bra tänkt.”
Bytet till CMT:s asfaltflak i kassettutförande har
dessutom gett åkeriet 20% bättre lastkapacitet.
”Jag är ganska kräsen av mig och brukar alltid
hitta något som jag inte tycker håller måttet
riktigt. Men i det här fallet finns det faktiskt
inget att klaga på. Jag är väldigt nöjd”, avslutar
Örjan Blomkvist innan han och CMT-flaken
rullar vidare genom Norrlandsskogarna på väg
mot nästa byggprojekt.
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