
EXTRA

E-POWER ”SORTERASTANDARD” DANIEL BOSTRÖM
Ett unikt koncept för
körning på ren eldrift

JOAB:s nya teknikchef
ger sin syn på framtiden

Från småskalig verksamhet till
ett av Sveriges ledande aktörer

L26 – BÄTTRE RUSTAD 
FÖR HÖJDA TOTALVIKTER

PREMIÄRför vår nya  kundtidning

MAGASINET FÖR NYHETER & INSPIRATION #2016

Genom samspel skapar vi lyckade innovationer för transportbranschen



E-POWER - ÅRETS STORA NYHET
SID 4-5

TRENDSPANING MED DANIEL BOSTRÖM 
SID 10

RETURPACKBILAR GÖR SUCCÉ
SID 11

JOAB SÅ IN I NORDEN
SID 16-17

Peter ”Peppe” Bergström är driftschef på Sortera Skandinavien AB 
och ansvarig för fordonen. För att erbjuda kunderna tjänster  
i absolut framkant har Sortera i nära samarbete med JOAB och 
Volvo genomfört ett omfattande förändringsarbete och bland  
annat utvecklat vad man kallar för ”Sorterastandard”.  

SID 6-9

BLOMSTERMÅLA TÄBY WEBB FACEBOOK

Norbavägen
384 30 Blomstermåla
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www.joab.se Sök efter oss på Facebook
och följa oss gärna för att 

se vad som är på gång.

I DETTA NUMMER

PEPPE PÅ SORTERA

LEDARE

I din hand håller du ett nytt nummer av JOAB:s nya  
kundtidning. Vår tanke är att den ska bidra till att dela  
kunskap, erfarenheter och idéer med fler. 

Vi vet att det vi gör oftast blir intressant först när det omsätts  
i praktiken och kommer därför lyfta fram hur våra kunder  
möter vardagens utmaningar. Men också berätta om  
produktnyheter och hur vi själva ser på utvecklingen,  
miljöfrågor, samspel, innovation och en hel del annat. 

Det känns också väldigt roligt att få berätta att JOAB haft ett 
fantastiskt år bakom sig. Med rekordstora volymer har vi nu 
slagit omsättningsrekord till en bit över 500 miljoner kronor. 
För att svara upp mot en ökad efterfrågan, korta ledtider och 
leveranstider investerar vi nu närmare 50 miljoner i en ny  
monteringshall som tas i drift sommaren 2016. Genom denna 
och tidigare investeringar kommer vi säkerställa vårt framtida 
kapacitetsbehov för många år framåt och uppnå vårt mål att 
omsätta 700 miljoner kronor år 2020.

Samspel i kombination med förmågan att erbjuda lösningar  
i teknikens framkant är avgörande framgångsfaktorer.  
Jag hoppas på att få träffa många gamla och nya kunder  
under året och vill tillsammans med mina kollegor hälsa er  
välkomna till våra aktiviteter och anläggningar. 

I vår verksamhet kan värdet av att lyssna till omgivningen  
inte överskattas.

Peter Olsson,  
VD JOAB

GÖTEBORG LESSEBO DALS ROSTOCK

Östergärde Industriområde
417 29 Göteborg

Tfn: +46 31 70 50 600

Box 35
360 50 Lessebo

Tfn: +46 478 690 80

Hjalmars väg 2
464 50 Dals Rostock

Tfn: +46 530 444 50

VI VILL HÖRA  
DINA ÅSIKTER!
Har du några förslag på vad du vill läsa i nästa nummer av vår  
tidning JOAB EXTRA? Vi på redaktionen tar gärna emot dina  
idéer om intressant läsning eller aktuella händelser i branschen. 

Vill du upplysa oss om något du saknar, ge oss kritik eller kanske  
till och med beröm – då är du alltid välkommen att höra av dig. 

De tips som publiceras belönar vi självklart med en fin gåva! 

SKRIV TILL OSS:  REDAKTIONEN@JOAB.SE

Hör av dig till oss!

NU DELAR VI  
ERFARENHETER  
OCH NYHETER  
MED FLER!

” Samspel i kombination med förmågan  
att erbjuda lösningar i teknikens framkant  
är avgörande framgångsfaktorer. ”

Peter Olsson | JOAB



Sedan vårens lansering av JOAB:s nya 
unika koncept E-Power har intresset för 
den miljövänliga, modulbaserade kraft-
källan varit mycket stort. Lösningen som 
bygger på laddhybridteknik gör att olika 
typer av påbyggnationer kan köras enbart 
på ren eldrift. Det innebär i sin tur att 
den totala bränslebesparingen kan bli 
uppemot 25 %. Vid stationära jobb går det 
dessutom att arbeta helt emissionsfritt.

”Mottagandet och intresset har genom-
gående varit väldigt positivt och stort. 
Satsningen ligger helt i linje med vår egen 
vision där innovation är ett ledord, samti-
digt kuggar arbetet med E-Power förstås 
i miljöfrågan i sin helhet. Inte minst har 
flertalet av landets kommuner och andra 
offentliga verksamheter en stark vilja att se 
hur ny, smart teknik kan göra arbetet med 
exempelvis sophantering mer miljövänligt”,

säger Magnus Lemén, produktchef, JOAB.

 

Flexibilitet en framgångsfaktor
Det faktum att E-Power är utvecklat som 
ett fristående modulsystem gör att enhe-
ten med enkla grepp kan eftermonteras. 
Det innebär också att modulen på bara 
några minuter kan demonteras och servas 
separat, utan att bilen blir stående. 

”Lägg därtill att batteripaketet laddas vid 
bilens utrullning eller vid inbromsning.  
Enkelt uttryckt blir energi som tidigare 
gått förlorad nu en tillgång. Vinnare är  
förstås miljön men också användarna  
som får en tystare och mer hälsosam  
arbetsplats”, fortsätter Magnus Lemén. 

Med tystare hantering och minskad  
bränsleförbrukning ökar lösningen  
möjligheterna till skifteskörning och  
återbetalning av investeringen. 

”I nuläget är intresset fortfarande större 
än den kommersiella marknaden. Vi är 
dock övertygade om att marknaden finns 
och att de praktiska tillämpningarna bara 

kommer att öka. Sedan är vi förstås stolta 
över att kunna erbjuda en helt egenutveck-
lad lösning som ligger i framkant av den 
tekniska utvecklingen. Med över femtio års 
erfarenhet och möjlighet att se bakåt visar 
E-Power att JOAB kan hjälpa åkerier, åter-
vinningsentreprenörer, lastbilstillverkare 
och andra påbyggare att se framåt”,

avslutar Magnus Lemén.

Inledningsvis erbjuds JOAB E-Power  
för kranväxlare, liftdumper och  
sopbilsaggregat.
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Stort intresse för denna miljövänliga,
modulbaserade kraftkälla 

Dansk sophantering – nu mer 
miljövänlig och tyst med E-Power

I den miljöfokuserade storstaden 
Köpenhamn används JOAB E-Power 
i dag på ett 20-tal sopbilsaggregat.

Med det får stadens invånare en  
tystare och mer miljövänlig  
insamling av hushållssopor.

 

INNOVATION

E-POWER – ETT LYFT 
FÖR MÄNNISKA & MILJÖ



När bilar och maskiner bara måste  
finnas och fungera – hela tiden 

Som en av landets få kompletta avfallsentreprenörer inom bygg-
industrin ställer Sorteras verksamhet mycket höga krav  
på tillgänglighet, service och miljöarbete. 

För att erbjuda kunderna tjänster i absolut framkant har Sortera 
i nära samarbete med Volvo och JOAB genomfört ett omfattande 
förändringsarbete och bland annat utvecklat vad man kallar för 
”Sorterastandard”. Arbetet har byggt på en nära och öppen dialog 
där parterna lärt av varandra och vågat prova nya vägar.

”Enkelt uttryckt är det funktionen snarare än hårdvaran vi och våra 
kunder behöver. Här har resan med Volvo och JOAB varit väldigt 
lyckosam när vi gått från att ha ett avgränsat fokus på bilar och 
maskiner till att se helheten. Det är i grunden ett kvalitetsarbete 
som i dag bygger på löpande utbildning, kvalitetssäkrade rutiner, 
standardiseringar och en vilja att hela tiden bli bättre”, säger Peter 
”Peppe” Bergström, driftchef på Sortera Skandinavien AB.

Från två lastbilar och säckar till 30 lastbilar och 2 500 containrar   
När Sortera startade verksamheten år 2007 var den inledningsvis 
småskalig. I takt med att företaget vuxit till att bli en av landets  
ledande aktörer har kraven på struktur och ett genomtänkt  
kvalitetsarbete ökat. Förutom att kunderna blivit betydligt fler  
har antalet chaufförer ökat och fordonsflottan vuxit.  
Återvinningssäckarna är fortfarande en del av erbjudandet,  
men har kompletterats med ett stort antal containrar.

Om vi går tillbaks i tiden hade vi kommit till ett läge där vi insåg  
att informationen vid leverans av nya bilar behövde bli bättre.  
Det var sällan fel på bilar och maskiner, däremot behövde vi 
utveckla de mjukare aspekterna som utbildning, information och 
gemensamma rutiner. Proaktiviteten behövde också förbättras.  
Det förändringsarbetet byggde på en rak dialog och hade aldrig 
lyckats utan den lyhördhet som JOAB visade”, fortsätter ”Peppe”.  

”Det är i grunden ett kvalitetsarbete som  
i dag bygger på löpande utbildning,  
kvalitetssäkrande rutiner, standardiseringar  
och en vilja att hela tiden bli bättre.”
Peter `”Peppe” Bergström | Sortera

Pierre Bordier, KAM på 
Volvo Truck Center,  
har en central roll i JOAB:s 
och Volvos nära samarbete 
med Sortera.

Peter ”Peppe” Bergström 
är driftschef på Sortera 
Skandinavien AB och 
ansvarig för fordonen. 

I KORTHET: SORTERA 
Sorteras verksamhet är uppdelad i två huvudområden, 
byggsäckar och containrar. De tillhandahåller alla på 
marknaden förekommande storlekar på containrar, samt 
tre olika storlekar på byggsäckar. Bolaget grundades 
2006 och huvudkontoret ligger i Haninge. Filialer finns 
även i Rosersberg, Göteborg  och Oslo.  Idag har Sortera 
80 anställda och omsätter ca 150 000 000 kr.

SAMSPEL
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SORTERA, VOLVO & JOAB 
GÖR EN RESA TILLSAMMANS
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”Vi följer med stort intresse också  
JOAB:s nya koncept E-Power som vi  
ser fram emot att testa. ” 

Peter `”Peppe” Bergström | Sortera

SAMSPEL SAMSPEL

 

Arbetsljus enligt  
Sorterastandard

Takskylt enligt  
Sorterastandard

Placering av brandsläckarskåp  
enligt Sorterastandard.

Placering av starthjälp. 
Sorterastandard på alla 

olika fordon.

Ny bil i drift på fem minuter

Genom att ta steget till att införa en gemensam standard har alla inblandade i dag  
väldigt god koll på exakt hur nya bilar ska utrustas och var någonstans exempelvis 
reglage ska placeras. Det skapar i sin tur en mycket stor flexibilitet när medarbetarna 
slipper överraskningar och istället har full koll på ekipaget, oavsett om de började  
dagen med att byta bil. Arbetet med att standardisera gör också att en ny bil i princip 
kan vara i drift och på väg till ett jobb fem minuter efter leverans.  
Införandet av veckovis rapportering har också varit mycket lyckosam och  
bidragit till att driftstoppen på fältet minimerats.

”Vi har valt att inte uppfinna hjulet igen. Tillsammans har JOAB, Volvo och Sortera  
istället utvecklat och förfinat beprövad teknik. På samma gång som Sortera vill vara en 
aktiv del av teknikutvecklingen måste vi ha pålitliga ekipage som fungerar i alla lägen. 
I dag utgår vi från Volvobilar och använder i princip bara lösningar från JOAB och HMF,  
avslutar Sorteras Peter ”Peppe” Bergström.

Strömbrytare för olika funktioner 
enligt Sorterastandard. 



På JOAB präglas arbetet av att utveckla  
lösningar som håller för hårda krav i alla led. 
Som ny teknikchef på JOAB behöver Daniel 
Boström samtidigt se både till hårda och  
mjuka värden. Att bara tillhandahålla tekniskt  
avancerade och innovativa maskiner räcker 
inte hela vägen. 

”Vi behöver tänka teknik i hela processen och 
förstå att dagens användare generellt sett är mer 
krävande och tekniskt kunnigare än tidigare. 
Utvecklingen innebär också att tekniken vi 
använder måste möta de lagar och regler som 
påverkar i exempelvis miljöfrågor. Att exempel-
vis arbeta i större städer ställer höga tekniska 
krav för att hantera såväl utsläppsgränser som 
bullernivåer.”  

Arbete som måste ta kunden hela vägen 
Att förstå kundernas vardag är en central  
framgångsfaktor för JOAB. ”Om vi jämför oss 
med de stora internationella aktörer som  
finns är vår förmåga att erbjuda det kunderna  
verkligen behöver en viktig skillnad.  
För oss handlar det om att utveckla smarta  
moduler som klarar anpassningar utifrån  
den enskilda kundens behov. 

Det handlar också om att erbjuda pålitliga och 
robusta lösningar som kan göra våra kunders 
vardag enklare och mer effektiv. Om vi jämför 
med hur det var för bara tio år sedan är det  
i dag helt avgörande att kunna erbjuda  
kvalificerad utbildning, service och underhåll. 
Det är faktorer som både gör ägandet enkelt 
och bidrar till full utväxling på tekniken i våra 
lösningar”, fortsätter Daniel Boström.

”Min uppfattning är att den här utvecklingen 
bara kommer förstärkas. Utrymmet för  
undermålig teknik är obefintligt. Lägg därtill  
ett annat medvetande kring exempelvis drift  
och säkerhet. Stillestånd måste till varje pris 
undvikas samtidigt som person- och maskin- 
säkerheten i dag ligger högt på agendan.  
Det är så det ska vara.”

TEKNIKCHEF DANIEL BOSTRÖM  
GÖR EN FRAMTIDSSPANING

TEKNIK I FRAMKANT
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”Teknik handlar om mycket  
mer än hårdvara”

Framgångarna för JOAB:s bilar anpassade för att göra arbetet 
med att effektivt återvinna PET-flaskor och aluminiumburkar 
fortsätter. På Gotland som tidigare varit en vit fläck på kartan 
för JOAB:s flotta av returpackbilar rullar sedan sommaren en bil.

”Sammanlagt används i dag bortåt 50 av våra returpackbilar i  
Sverige. Sedan projektet drog igång år 2008 har mottagandet  
genomgående varit mycket positivt och inför den nya avtals- 
perioden hoppas vi få leverera ytterligare bilar som gör att JOAB:s 
returpackbilar snart finns i hela landet”, säger Michael Hofver- 
hagen, affärsområdeschef för sopbilar och eftermarknad, JOAB.

Framgång även i Danmark
Organisationen Dansk Retursystem ansvarar för insamlingen av 
PET-flaskor och aluminiumburkar i vårt grannland. Efter det att 
Dansk Retursystem för några år sedan valde att införa JOAB:s 
specialbyggda sopbilsaggregat har insamlingen varit betydligt mer 
effektiv och man har därför beslutat att investera i ytterligare  
sex fordon som kommer att levereras under hösten 2015.

”Den inbyggda tvättutrustningen och möjligheten att transportera 
en ledstaplare som används vid hämtning av kärl inne på  
varuhusen är ett par egenskaper som gör bilarna användarvänliga. 
Med den specialdesignade lyften går det dessutom att hantera 
insamlingskärlen på ett effektivt sätt, både från marknivå och från 
lastkaj. Den patenterade lyften gör att tömningen blir spillfri och 
kärltvättningen sköts automatiskt. 

Sammantaget vet vi att våra bilar ligger i framkant av utvecklingen 
och vi upplever att de är den bästa lösningen marknaden har att 
erbjuda”, avslutar Michael Hofverhagen.

TEKNIK I FRAMKANT

SPECIALBYGGDA RETURPACKBILAR 
SNART I HELA LANDET - OCH UTANFÖR
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Daniel Boström arbetar sedan 
våren 2015 som teknikchef för 
hela JOAB. 

”Stora maskiner är en gemen-
sam nämnare i det mesta jag 
arbetat med. Nu får jag fort-
sätta med det samtidigt som 
jag kommit till ett företag som 
ligger väldigt långt fram sett 
till teknik och innovations- 
förmåga.

Den patenterade lyften gör  
att tömningen blir spillfri och 
kärltvättningen sköts automatiskt. 

”Sedan projektet drog igång år 2008 
har mottagandet genomgående varit 
mycket positivt.” 
Michael Hofverhagen | JOAB

”Stillestånd måste till varje pris  
undvikas samtidigt som person-  
och maskinsäkerheten i dag ligger 
högt på agendan”
Daniel Boström | Teknikchef | JOAB

Sedan sommaren 2015 rullar  
JOAB:s specialbyggda lösningar 
även på Gotland.



L26 - MED KAPACITET 
ATT MÖTA FRAMTIDEN

”När jag tidigare lyfte en asfaltsvält på 
cirka 15 ton fick L24:an arbeta.  

Med L26:an fick jag öppna dörren för att 
se om flaket verkligen var på.
Det är ett ganska bra betyg.” 

Per Brodde | Per Broddes Åkeri



Helnöjd med JOAB:s lastväxlare L24 valde Per Brodde att  
ta klivet och satsa på den nya, kraftigare L26. Vi har träffat  
Per som berättar hur arbetet går smidigare samtidigt som  
hans åkeri nu är bättre rustat att möta framtidens utmaningar 
och höjda totalvikter.¨

”På samma gång som L24 fungerar väldigt väl blir påfrestningarna 
vid lyft mindre med en större krok. Jag tycker också att den nya 
lastväxlaren visar hur en datoriserad och ergonomisk styrning 
kan göra arbetet smidigare för mig och kollegorna.  
I dag är jag väldigt nöjd med att ha investerat i en L26:a.”

Ökad totalvikt och branschinriktning skapar nya behov
Upprinnelsen till att JOAB valde att utveckla L26 bygger delvis på 
att Finland ökat totalvikten på sina ekipage. Med ökad totalvikt 
blir det särskilt angeläget att ha kapacitet och marginal när lasten 
ska dras över från släp till bil. JOAB har också utvecklat L26 för att 
möta en framtida höjning av totalvikten i Sverige samt de höga 
kraven från anläggningsarbete med asfalt, ett område där  
Per Brodde är verksam. 

”Med tanke på mitt åkeris inriktning mot asfaltstransporter där vi 
i dag behöver lasta tungt krävs en kraftfull och stabil lastväxlare. 
Förutom ökad lyftkapacitet har L26 imponerat stort vad gäller 
stabilitet och kontroll. Istället för att ’maxa’  24:ans kapacitet 
känns 26:an starkare, säkrare och skönare att arbeta med vid  
de tyngre transporterna”, fortsätter Per Brodde. 

Samarbete som börjar och prövas efter köpet
”Även om L26:an och JOAB:s övriga produkter är tillförlitliga  
och fungerar bra är det en fördel att hjälpen alltid finns nära  
om det skulle uppstå problem. Här vet jag att JOAB:s telefon- 
support alltid är tillgänglig och kompetent.  Skulle det krävas 
finns förstås också möjligheten att ta bilen till JOAB:s  
anläggning för att snabbt och smidigt kunna gå in och se  
krokens och styrningens status.

Förutom bra lösningar har de en tillgänglighet, service och  
support som jag vet att jag inte kan få någon annanstans.  
I vår verksamhet är samarbetet efter köpet väldigt avgörande  
och jag skulle själv aldrig välja någon annan partner än JOAB”, 
kommenterar Per Brodde. 

Helhet som bygger på detaljer och användarnas vardag
Utvecklingen av L26 har skett i nära samarbete med kunderna  
och har genom hela processen haft stort fokus på användar- 
nytta, miljö och säkerhet. 

”Innovation och teknik har inget egenvärde om det inte också  
kombineras med förståelse för hur våra lösningar används i  
vardagen och även tar hänsyn till vilka utmaningar som väntar 
runt hörnet. Engagemanget och erfarenheten från våra kunder 
har också bidragit till att vi kunnat arbeta med viktiga detaljer 
som ger helheten. Med effektivare komponenter har vi  
exempelvis kunnat minska risken för läckage i hydraulsystemet 
och påföljande driftstörningar. 

För den som önskar extra snabb manövrering kan L26 även 
utrustas med snabbkörning vilket bidrar till minskad tidsåtgång. 
Styrsystemet är genomgående mycket följsamt och alla  
funktioner kan köras mjukt, kontrollerat och med god  
bränsleekonomi. Tanken är att optimera styrkan när den behövs 
som mest. L26 lämpar sig för ett flertal olika områden men klart 
är att åkerier med asfaltstransporter är en särskilt intressant 
målgrupp”, kommenterar JOAB:s Lars-Erik Lindqvist. 

”Förutom en minskad bränsleförbrukning har vi genom att  
använda vattenburen färg också minskat utsläppen och  
förbättrat arbetsmiljön utan att ge avkall på kvalitetskraven.”
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JOAB PÅ FÄLTET

MER KRAFT 
OCH BÄTTRE EKONOMI

Per Broddes Åkeri satsar på ny, 
modern lastväxlare
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JOAB PÅ FÄLTET

Per Brodde 
– nöjd med  
lastväxlaren 

L26! 

I KORTHET:  L26 Nordic Strength
• 26-tons lyft- och tippkapacitet

• Proportionalstyrning bidrar till mjuk körning

• Optimerat hydraul-/elsystem ger minskad  
   bränsleförbrukning

• Höghållfast material ger lägre vikt och högre nyttolast

• Automatisk sänkbroms dämpar hastighet i slutskede

• Lackerad med vattenburen färg

• Tillverkad i Sverige och omfattar ett brett  
   utrustningsprogram

I KORTHET: PER BRODDES ÅKERI
Per Broddes Åkeri arbetar inom asfalt sommartid  
och maskinkörning och schaktkörning vintertid.  
Bolaget grundades 2006 och huvudkontoret ligger  
i Vellinge, Skåne. Per Broddes Åkeri har idag tre  
anställda, tre fordon och omsätter runt 10 miljoner kr.



ETT ÅR I INNOVATIONENS TECKEN
2015 blev ett år då JOAB slog alla försäljningsrekord. Samtliga  
produktområden går fortsatt starkt och vi ser att investerings-
viljan i åkerinäringen ökar. Anledningarna är förstås flera. Inte 
minst talar stora investeringar i infrastruktur i storstäderna  
för en fortsatt positiv utveckling. Nyckeln till framgång ligger  
till stor del också i en kompetent organisation och fantastiska 
kunder. Vad gäller vår egen organisation känns det särskilt roligt 
att framgångarna också bidrar till att skapa nya arbetstillfällen.

När vi lanserade JOAB:s nya vision satte vi innovationsbegreppet  
i fokus. Det är någonting som understrykts när vi stolt kunnat  
presentera nya produkter i absolut framkant av utvecklingen:  
JOAB E-Power och två stycken nya lastväxlare: JOAB L18X och  
JOAB L26. Utvecklingsarbetet har haft stort fokus på vikt, hastighet 
och energisnålhet. L18X räknas sannolikt till marknadens lättaste 
sett till egenvikt, den har också en snabb cykeltid och sparar energi.  
Marknadens många duktiga aktörer driver oss också till att  
hela tiden bli bättre och ibland prova helt nya vägar.  
Med en ny teknikavdelning kommer produktutvecklingen att  
fortskrida i högt tempo och fler nyheter är på gång!  
 
 
 
 
 
 

Vår säljare, Bosse Axelsson, uttryckte det bra häromdagen:  
”vikten ligger i vår styrka”. Trots låg egenvikt har våra lösningar  
robustheten och funktionerna kunderna efterfrågar.  
JOAB:s nya L26 är marknadens starkaste, lågbyggda lastväxlare.  
Sett till egenvikten är den i paritet med vår L24. Det är nog fair  
att säga att de kunder som fått arbeta med den nya lastväxlaren  
har fått känna på en ny lastväxlarkaliber. Om du inte redan gjort  
det är ett tips att boka in en testkörning! 

Det känns slutligen glädjande att två av mina kunder från tiden  
som säljare finns med i denna upplaga. Sortera är ett fint företag 
som haft en spännande utveckling och Per Brodde var en av de  
första att få den nya L26:an levererad till sig. Läs gärna mer om vårt 
samarbete på sidorna 6-9 och 12-15. Per Broddes vardagsutmaningar 
och lösningar kan ni för övrigt också läsa om på Facebook. 

Tillsammans är vi på väg!

Fredrik Ärlebo,
Marknadsdirektör | JOAB

”Genom samspel skapar vi  
lyckade innovationer 
för transportbranschen, 
så lyder vår nya vision”
Fredrik Ärlebo | JOAB 

JOAB SÅ IN I NORDEN

16    JOAB EXTRA 2016 JOAB EXTRA 2016  17

På många håll i Sverige har lastbilschaufförer vid flertalet  
tillfällen skapat kilometerlånga konvojer av tutande lastbilar  
i protest mot den prisdumpning och osunda konkurrens  
som råder i branschen.

Genom kampanjen #Här Stannar Sverige har uppmärksamheten 
kring frågorna stärkts och JOAB har valt att aktivt stödja aktionen. 
 
- Med mer än 50 år i branschen vet vi att kraven och prispressen 
ökar. Visst går det alltid att hitta billigare alternativ men vi väger 
in andra saker än pris. Det handlar om att ta ett samhällsansvar 
och att medverka till bra villkor inom åkeribranschen. Vi vill anlita 
transportörer som delar våra värderingar, säger Peter Olsson,  
VD på JOAB. 
 
JOAB har i samband med detta valt att teckna avtal med  
C-R Johanssons Åkeri i Varberg som skall utföra företagets  
transporter av bl a lastväxlare och kranar. 

- För oss känns det viktigt med samarbetspartners som jobbar 
med justa villkor. Vi vill också medverka till en säker och miljö-
medveten transportnäring. Därför anlitar vi sedan många år  
företag som delar våra värderingar. Nu har vi också genom  
Johanssons Åkeri, säkerställt detta för våra transporter  
till och från Danmark, avslutar Peter.

JOHANSSONS ÅKERI grundades den 31 december 1959 
av Curt-Rune Johansson och drivs idag av sonen Per.

Åkeriet bedriver både inrikes- och utrikestrafik samt ut-
hyrning av lokaler och containers. Företaget har svensk-
registrerade lastbilar och släp samt svenska chaufförer 
med avtalsenliga löner.

Huvudkontoret ligger i Varberg. Filialer finns i Halmstad 
och Jönköping.

JOAB ANLITAR JOHANSSONS ÅKERI

”HÄR STANNAR SVERIGE” 
är en grupp av människor som bevakar transportnä-
ringen i Sverige när det gäller lagar och direktiv och 
agerar för att uppmärksamma myndigheter på att det 
krävs åtgärder för en rättvis, säker och miljömedveten 
åkerinäring.

HTTP://HARSTANNAR.SE

OCH STÖDJER #HÄR STANNAR SVERIGE

JOAB SÅ IN I NORDEN
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Träffa oss och se våra nyheter och produkter på Elmia Lastbil - 4 dagar för oss som gillar lastbilar.

24-27 AUGUSTI 2016
Läs mer: elmia.se/lastbil

Inga konstigheter. JOAB har sedan en tid tillbaka även exporterat 
till länder utanför Norden. Förra året exporterade vi över 20 st 
liftdumpers till Mellanöstern. Men du kan även hitta JOAB i andra 
länder som Tyskland, Schweiz, Österrike och de Baltiska länderna.

ELMIA LASTBIL 2016

JOAB I DUBAI – JAVISST!

Väl mött!

VILKEN PÅBYGGNAD  
VILL DU TESTA? BOKA NU!
Visste du att du alltid kan provköra våra produkter? 
På mässor finns möjligheten att bekanta dig med våra  
nyheter och utställningsobjekt - men du kan även  
kontakta oss för testkörning av andra produkter.  
Här visar Magnus Lemen L18X.

RING 031-705 06 00 
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KONSTEN
ATT UNDVIKA
BEKYMMER.
Undvik onödigt stillestånd genom 
att sköta den dagliga tillsynen och 
det förebyggande underhållet. 
Säkerställ att du använder ditt  
fordon på rätt sätt.

DAGLIG TILLSYN TAR 
BARA NÅGRA MINUTER:

V Kontrollera att alla funktioner är OK.

V Kontrollera att kablar och  
     hydraulslangar inte är klämda. 

V Kontrollera oljenivån och leta efter  
     synliga läckage.

FÖREBYGGANDE  
UNDERHÅLL:

V Smörj enligt smörjschema.

V Byt olja och filter enligt serviceschema

V Byt skadade/slitna delar snarast,
     så undviker du följdskador.

MED APPEN KAN DU ENKELT:

V  Hitta adress och telefonnummer  
  till våra anläggningar.

V  Ta del av våra aktiviteter och  
  nyheter via sociala medier.

V  Läsa branschnyheter.

V  Ta del av vår bildbank.

MISSA INTE VÅR APP
Ladda ner vår JOAB-app! 
Du hittar den i Appstore,  
på hemsidan eller via QR-koden.

EVENT  

HMF erbjuder nu den effektiva och avancerade 
HMF 2310S - RCS. En kran anpassad för sopbilar 
med ett specialutvecklat armsystem. 

• SDC (Stabilisator Duty Control) funktion som  
ger möjlighet att arbeta med kranen, med eller  
utan ansatta stödben. 

• PFC (Priority Flow Control) ger en mycket 
effektiv och användarvänlig flödesdelning 
för optimerade manöverfunktioner.

HMF FYLLER 70 ÅR  
– LANSERAR EN  
HELT NY KRAN! 

Du har väl koll på vår Facebook-sida? 
Där kan du ta del av nyheter, aktuella  
branschhändelser och dela våra kunders 
bilder och tips.  
 
Gilla oss på Facebook!

JOAB PÅ FACEBOOK

 VÄRT ATT VETA



TILLSAMMANS 
ÄR VI PÅ VÄG


