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

LASTVÄXLARE

är mycket stabil, funkar
”Den
perfekt och känns som kvalitet
rakt igenom ”

CMT har sålt och monterat en VDL-lastväxlare till Fredrik Persson på SETAB.

LASTVÄXLAREN
– ÅKARENS BÄSTA VÄN?
”En bra lastväxlare är det bästa redskapet man kan tänka sig
som åkare. Du kan köra asfalt på morgonen, grus på eftermiddagen och snö på kvällen.”
Det säger Fredrik Persson på Setab (Simrishamns Express
Transport AB), nöjd ägare till en VDL-lastväxlare som sålts
och monterats av CMT. Holländska VDL är specialiserade på
lastväxlare och är ett av Europas ledande företag på området.
”Den är mycket stabil, funkar perfekt och känns
som kvalitet rakt igenom”, säger Fredrik som
framförallt uppskattar CMT:s förmåga att anpassa
lastväxlarprodukterna efter kundens behov.
”Jag kommer precis från SpriderMaskiner i
Vårgårda med det första lastväxlarflaket i Europa
som har en öppningsbar sida för enkel påfyllning
av asfalt. Det är framtaget tillsammans med CMT
och gör asfalthanteringen mycket enklare: nu
ställer jag ner flaket på marken med lastväxlaren,
öppnar luckorna och tippar över från en annan
lastbil eller ett släp - utan att ta bort spridern.”

Fredrik Persson, SETAB - Simrishamns Express Transport AB.

Men inte nog med det. En sak fattades,
tyckte Fredrik.
”Vi behöver kylvatten när asfalten packas och
CMT:s lösning blev att sätta dit en extra gavel
– och i utrymmet mellan de båda gavlarna skapades en 588-liters vattentank. För mig är det
ännu ett exempel på vad som gör CMT så bra att
jobba med. Grundprodukterna är alltid mycket
bra, men det är de smarta kundanpassningarna
som gör dem unika”.
Att CMT erbjuder VDL-lastväxlare som klarar
från fem till 40 ton ger också en valfrihet som
uppskattas mycket. ”Oavsett vilken modell man
behöver är VDL:s lastväxlare smidiga, lätta att
manövrera och smart utformade. Man får jobbet
gjort på effektivast möjliga sätt - vad det än
handlar om”, säger en nöjd Fredrik Persson, på
väg hem med ännu en nytänkande CMT-lösning
som gör jobbet lite roligare.

