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

UNIQONT

är om några åkerier
” Frågan
använder sina flak till så många
olika saker som vi gör.
Vi har kört flyttlass, flis, grus,
skrot, truckar och maskiner –
allt möjligt. Och alla gångjärn
och dörrar har hållit perfekt i
tio år nu, imponerande!

”

SMÅLÄNDSKT
SEDUMTAK
TILL STORSTADEN
Du har säkert sett hur de gröna och miljövänliga sedumtaken
sprider sig i nya bostadsområden över hela landet. En stor del
– för att inte säga nästan alla – kommer från odlingar i trakten
kring Vislanda i södra Småland.
Varje dag går en lastbil från Georg Gustavssons
Åkeri fullastad med sedumtak från Vislanda till de
större städerna i södra Sverige upp till Stockholmsregionen. Allt smidigt packat och avlastat i
UniQont-flak med öppningsbara sidor från CMT.
”Vi har de allra flesta leveranserna till Stockholm,
vilket gör att vi ställer släpen en bit utanför stadskärnan och därefter kör in i city med ett lastväxlarflak i taget”, berättar Henrik Gustavsson, en
av delägarna och sonson till Georg som en gång
startade familjeföretaget.
Tjustorpsvägen 160. SE-233 92 Svedala. Sweden

”Lastväxlarflaken gör det möjligt att köra in
i storstadsmiljön och öppningarna på sidan
gör det enkelt att lasta ur med hjullastare eller
truck. Det är faktiskt lika smidigt som att ha en
vanlig skåpbil.”

EN SPECIALLÖSNING
FRÅN CMT UNDERLÄTTAR
LASTNINGEN YTTERLIGARE.
”Tack vare att det finns öppningsbara sidor är
det väldigt lättjobbat när man lastar i och ur.
Och det är en hållbar konstruktion också.
Vi köpte våra första UniQont-flak med öppningsbara sidor redan 2008 och har använt
dem otroligt mycket sedan dess”.
Georg Gustavssons Åkeri har även köpt sina
Lämflak, Kranflak och Opticont grus och
schaktflak från CMT.
”Frågan är om några åkerier använder sina flak
till så många olika saker som vi gör. Vi har kört
flyttlass, flis, grus, skrot, truckar och maskiner
– allt möjligt. Och alla gångjärn och dörrar har
hållit perfekt i tio år nu. Imponerande”, säger en
nöjd Henrik Gustavsson på Georg Gustavssons
Åkeri i Vislanda.
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