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I närmare 60 år har JOAB utvecklat och 
tillverkat innovativa lösningar och tjänster inom 
påbyggnadsbranschen. Vårt stora utbud har resulterat 
i en bred kundbas med både privata och kommunala 
återvinningsentreprenörer, åkerier, lastbilstillverkare, 
lastbilsåterförsäljare samt andra påbyggare. 
Verksamheten bedrivs idag i Göteborg, Dals Rostock, 
Lessebo, Malmö, Jordbro, Täby, Blomstermåla, samt i 
Nurmijärvi och Närpes i Finland.

För oss står alltid hållbara och miljövänliga lösningar, 
kombinerat med kundens lönsamhet, i fokus.  
En milstolpe inom vårt hållbarhetsarbete är 
påbyggnaden av världens renaste sopbil som drivs med 
bränslecellsteknik. Vi ligger långt fram inom påbyggnader 

på elektriska chassin för att kunna ge våra kunder 
möjlighet att bedriva en både lönsam och utsläppsfri 
verksamhet.   

Lika viktigt som själva lösningarna är vår tillgänglighet. 
När vi finns nära våra kunder skapar vi lönsamhet genom 
hela livscykeln för varje investering. Vårt kompletta 
serviceerbjudande JOAB Vision har tagits fram för att 
varje kund, liten som stor, ska kunna skräddarsy en 
servicelösning som ger maximal tillgänglighet för 
fordonsflottan. 

Kontakta oss så pratar vi mer om hur vi kan öka din 
lönsamhet på ett hållbart sätt.

Bakom JOAB:s lösningar finns en innovativ 
och flexibel organisation som arbetar tätt 
tillsammans med varje kund. Förtroendet 
från återkommande kunder ser vi som ett 
kvitto på att vår strategi har byggt ett starkt 
varumärke. 

ÖKA DIN  
LÖNSAMHET PÅ 

ETT HÅLLBART SÄTT

INNOVATIV & 
FLEXIBEL 
ORGANISATION



FRÅN BANANSKAL 
TILL LÅNGVARIG 
RELATION

Familjeföretaget Basab har varit verksamma 
inom miljötransporter sedan början av 
80-talet. Ett specifikt påbyggnadsmått 
gjorde att man kom i kontakt med JOAB för 
cirka tio år sedan. Det blev starten på ett 
långt samarbete.

Fyra anställda, tre bilar och renhållningsentreprenad 
åt Örebro kommun – det utgjorde grunden när Basab 
startade upp 1981. Sedan dess har företaget breddat sig 
inom miljötransportområdet och växt till 70 anställda. 
Kommunsidan är fortfarande en del av verksamheten, 
men man har också Stena Recycling som en stor 
uppdragsgivare.  

– Vi har lyckats hänga med i utvecklingen och växt 
tillsammans med nöjda kunder. Idag har Basab ett 
50-tal bilar och vi är aktiva inom distributions- och 
miljötransporter, berättar vd Stefan Wenlöf. 

I fordonsflottan finns cirka 25 front- och baklastande 
komprimatorbilar och de allra flesta av dem har 
påbyggnader från JOAB. Samarbetet har varit långt, 
men starten var något av en slump. – Initialt när JOAB 
kom in i bilden var det lite av ett bananskal. För runt tio 
år sen fick vi ett behov av en påbyggnad som var under 
3,40 meter. Vi bestämde oss för att testa JOAB, eftersom 
konkurrenten inte hade något sådant alternativ. Sedan 
dess har vi varit väldigt nöjda med dem som leverantör, 
säger Stefan Wenlöf. 

Alltid i rörelse 
Basab använder idag flera olika sopbilsaggregat från 
JOAB med både 1, 2 och 3 fack.   Att JOAB:s påbyggnader 
har blivit den dominerande lösningen på deras sop- 
och returpackbilar har flera förklaringar. Den kanske 
viktigaste faktorn är den som får bilarna att vara i 
rullning året om. 

– Stillestånd är naturligtvis väldigt kostsamt för vår 
verksamhet. Därför väger service och support väldigt 
tungt när vi väljer påbyggnader och det har fungerat 
väldigt bra med JOAB. De är alltid tillgängliga och är det 
någon del vi behöver till en bil så levererar de oftast 
dagen efter. Dessutom kan vi använda deras tjänst där vi 

kopplar upp oss mot JOAB för att felsöka direkt, vilket är 
väldigt smidigt, säger Stefan Wenlöf. 

Dubbelt samarbete 
Stefan Wenlöf lyfter även fram den höga kvaliteten 
och den täta dialogen som två fördelar med JOAB. Men 
samarbetet sträcker sig även åt andra hållet. 

– Vi brukar hjälpa JOAB med att testa nya grejer och 
demoprodukter, så samarbetet är verkligen ömsesidigt. 

Minst en gång per år träffas också båda företagen för en 
översyn av hela fordonsparken. 

Syftet är då att få en heltäckande statusrapport på varje 
enskilt fordon för att exempelvis förekomma eventuella 
stillestånd. 

– Det blir i princip som en besiktning, där JOAB går igenom 
en hel lista med punkter. Utifrån det kan vi sedan själva 
välja hur vi vill gå vidare med olika åtgärder. På så sätt 
kan vi exempelvis få signaler om slitage som inte kräver 
akuta insatser, men som vi kan ha med i tankarna längre 
fram. Det är väldigt värdefullt för vår planering.  

SAMARBETET 
ÄR VERKLIGEN 

ÖMSESIDIGT



Gjord för hushållssopor,  
trygg, säker och stabil

En riktig slitvarg, gjord för  
tungt industriavfall

Anpassad för dagens 
insamlingskrav på flera fraktioner

Komprimerande sopbil  
för det lilla chassit

En riktigt tungviktare riktad  
mot industri och återvinning

När Twin inte räcker till för  
insamling av flera fraktioner

Ergonomisk  
manöverpanel

Justerbar låsning  
till baklucka

Lucka för enkel inspektion/
rengörning av behållare

När du vill samla in snabbt 
utan att lämna hytten

När du behöver hantera 2 fraktioner 
snabbt och säkert från hytten

HD

PLUSSKÅP MICRO XL FRONTLASTARE

MD SL SL TWIN

TWIN



Lucka för att  
komma åt elcentral Hydrauliska kärlfångare

Cylindrar på tak möjliggör  
helt tät baklucka

Hydrauliska kärllåsare

Smörjfria lager  
på hela 

påbyggnaden



KARTOR
VÅRT FOKUS,  
ER LÖNSAMHET
Med vårt serviceerbjudande JOAB Vision tar 
vi driftsäkerheten i er fordonsflotta till en 
helt ny nivå.

JOAB VISION PREMIUM
“När lönsamhet får stå i fokus, utökade möjligheter 
för att nå ett samspel mellan service, funktion och 
tillgänglighet.”  

Med premium tar du som kund steget in i en 
problemfriare drift med ett avtal som tecknas som 
månadsabonnemang. Här ingår uppkoppling mot JOAB:s 
molntjänst med felsökning, fleetmanagement mm. Vi 
sköter servicen på er flotta och kan genom uppkoppling 
också få en allt tydligare överblick av era behov. Här ger  
vi er dessutom möjlighet att utöka garantin på era fordon. 

JOAB VISION TOTAL
“Få full kostnadskontroll över er flotta, högsta 
möjliga tillgänglighet för er hela vägen.” 

All inclusive, på riktigt! Service, underhåll, uppkoppling,  
ja här finns det som behövs för att få total kontroll över er 
flotta. När uptime och tillgänglighet är ert viktigaste fokus. 

JOAB VISION PLUS 
“Här lägger vi till optimering av underhållet vilket 
gör att vi kontinuerligt inspekterar era fordon 
mellan servicetillfällena.” 

Individuella avtal för optimalt driftunderhåll.  

JOAB VISION STANDARD
“En drift i trygghet, vi besöker kontinuerligt er 
flotta och ser till att den hålls i ett bra skick.”  

Få kontroll över ert underhåll. Vi planerar service av er 
fordonsflotta, ser till att fordonen servas kontinuerligt 
och att rätt slitdelar byts inom anvisad tid. Detta är det 
perfekta insteget för att se till att er fordonsflotta sköts 
enligt Joab standard.  



HJÄLPEN ÄR  
ALDRIG LÅNGT 
BORTA
Vilka är de viktigaste faktorerna vid köp av 
påbyggnader? Frågar du Hans Rogersson  
på Växjö Åktrans är svaret tillgänglighet  
och snabb support.

Hans Rogersson kom in i Växjö Åktrans tillsammans med 
sin bror i slutet av 90-talet. Företaget, som startade som 
ett grusåkeri, hade då under många år drivits av först 
deras farfar och sedan deras far. Brödernas tillträde 
innebar också en utveckling av åkeriet med uppdrag inom 
återvinningssektorn. Idag utförs körningar åt kunder som 
Stena och FTI i Kronobergs län, och av de drygt 30 fordon 
som används i verksamheten finns nio baklastare med 
påbyggnader från JOAB.

– För oss är det viktigt att leverantören verkligen förstår 
våra behov och vet vad de pratar om. Den förståelsen 
finns hos JOAB och vi har alltid haft en bra relation 
både deras säljare och serviceavdelning, säger Hans 
Rogersson, vd på Växjö Åktrans. 

Priset avgör inte 
När behoven är fastställda och produkten levererad, 
kommer andra aspekter in i bilden för Växjö Åktrans. 
Support och tillgänglighet, både i det kortare och 
längre perspektivet, är då avgörande för en fungerande 
verksamhet. 

– Det är extremt viktigt att våra bilar kan rulla 
bekymmersfritt hela tiden. Chaufförerna gör ju alltid en 
daglig översyn, men det kan dyka upp saker som inte går 
att se med blotta ögat. JOAB är alltid med på banan då 
och när något behöver fixas får vi support omgående. 

Sen har vi ju två av deras anläggningar på ganska nära 
håll, så att vi kan enkelt köra dit bilarna. Men de besöker 
även oss en gång per år och ser över om något behöver 
åtgärdas direkt eller längre fram i tiden. 

Närheten och tillgängligheten gör att Växjö Åktrans ser 
fram emot fortsatta samarbeten med JOAB. 

– Priset är inte alltid avgörande. Det viktigaste är att allt 
fungerar och det gör det med JOAB.

DET VIKTIGASTE 
ÄR ATT ALLT 

FUNGERAR OCH 
DET GÖR DET 

MED JOAB 



Vår verksamhet är förlagd till Göteborg, Dals Rostock, Blomstermåla, Lessebo, 
Malmö och Stockholm och med huvudkontor i Göteborg. Vi har även sju JOAB ägda 

serviceverkstäder samt ett hundratal auktoriserade servicepartners/agenter i 
Sverige, Norge, Finland och Danmark.

VÄXEL 
+46 31 705 06 00 | info@joab.se

SERVICE 
 +46 31 705 06 87 | info@joab.se

RESERVDELAR 
+46 31 705 06 86 | reservdelar@joab.se

TEKNISK SUPPORT 
+46 31 705 06 88 | support@joab.se

REKLAMATION 
+46 31 705 07 17 | claims@joab.se

WWW.JOAB.SE


