Vi är experter
på rostfritt
1988: Verksamheten startar i ett gammalt
mejeri i Höganäs. Till att börja med byggs
det A-traktorer och utförs bilreparationer.
Verksamheten utvecklas och nu startar billackering som komplement till övrig verksamhet.
1997: Legotillverkning av rostfria produkter startar.
2013: SVETSAB i Höganäs AB bildas för att
renodla verksamheten. På ritbordet finns nu
en vision om hur bolaget ska växa och ta
marknadsandelar på en konservativ marknad.
Genom nytänkande ska bolaget driva
marknaden, inte bara verka i den.
Inom några år tar försäljningen fart på allvar.
Vidare planer smids på en stark expansion,
och nya mål och visioner tar form. Omsättningen
ökar från 15 miljoner till 58 miljoner.
Planerna som skissades upp är till stor del
implementerat och 2018 stänger SVETSAB
böckerna med en omsättning på över
100 miljoner för 3: e året i rad!

Svetsab, allt
under samma tak
•

SVETSAB är märkesoberoende och sätter alltid
kunden i fokus. Hos oss får du alltid hjälp

•

Teknisk kompetens och genuint hantverk

•

Skräddarsydda lösningar helt efter kundens
önskemål

•

Vi lagerhåller alltid: Chassi, lastväxlare, kranar,
asfaltsflak samt Mählers plogutrustningar

•

Alltid 12 månaders garanti på chassi samt
ett till tre års garanti på påbyggnationer

•

Vi erbjuder även finansieringslösningar.

Vår
professionella
personal hanterar alla
typer av svetsarbete.
Våra konstruktörer ritar
och skräddarsyr avancerade
lösningar så att det passar
er verksamhet och
önskemål.

vision 2030
Ny vision med nya mål har skissats upp och resan
mot nya mål startar: SVETSAB i Höganäs AB ska
bli en ledande fordonsleverantör och påbyggare
av tunga fordon i Skandinavien. Omsättningen ska
överstiga 500 miljoner årligen.

Din kompletta
leverantör
SVETSAB utför alla typer av påbyggnationer
samt tillbehör. Vi monterar, säljer, förmedlar
och påbygger bl.a.:
•

HIAB , JOAB, Palfinger & HMF lvxl och kranar

•

Sörling, Zetterberg, LAXO

•

Slirej, Autoline, OnSpot, BevoGrip

•

Lightfix, DSM, KAMA, TRUX, RS-Steel m.fl.

•

Parker, SUNFAB

•

Hüffermann, Hogstad

•

Ory, VAK, JPGS

•

Mitsubishi, Thermoking

•

Volvo, Mercedes, DAF, MAN, Scania

•

VBG, Mähler, Rockinger

•

Boreman, HELLA, JOKON

SVETSAB KOMPLETT
TILL MARKNADENS BÄSTA PRISER
Våra låga omkostnader innebär att vi kan sätta
priser som få kan matcha, om ens någon!
Vi lagerför och säljer kompletta ekipage
för t.ex. asfalt, kyl- och frystransporter m.fl.
Vi samarbetar med de flesta leverantörer så vi
är verkligen DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR.
Hos oss kan du få kompletta ekipage som täcker
alla behov.
Vi tillhandahåller: Dragbilar, kranbilar, plogbilar,
fjärrbilar, släpvagnar, plogutrustningar och tippbilar.

GARANTIER!
Hos oss ingår alltid 1 års nybilsgaranti från dagen
då ägarbytet sker (om inget annat avtalats). Detta
säkerställer att fordonet repareras och återställs
till nyskick under det första året som bilen är i bruk,
oberoende av hur långt eller hur mycket fordonet
brukats.
Garanti gäller inte för fel som orsakats av normalt
slitage eller nyttjande, som bromsar eller filter.

Rostfria takbågar
och/eller plogljusbågar, valfritt med
eller utan lampor

Installation & periodisk
kontroll av digitala
färdskrivare

Vi säljer
och monterar
alla typer av
påbyggnationer
LED ramper
inbyggnad
t.ex i grill

Plogutrustning

Lackeringsarbeten

nyckelfärdiga
fordon UTAN
ONÖDIGA LEDTIDER

Aluminiumfälgar
eller stålfälgar?
Valfritt

SVETSABs stilrena
kjolar utan skarvar
till Scania, Volvo
och Mercedes

Vi är experter på:
•

Lastväxlare / Tippbilar / Dumprar /
Kranar / Plogutrustning / Skåp

•

Överflyttningar

•

Hydraulik och pneumatik

•

Rostfria diesel- och hydraultankar

•

Verktygs- och batterilådor

•

Dioder under tank och V-låda,
monterade på list eller rör

•

Lackeringsarbeten

•

Elarbeten

Visste du att...

•

SVETSAB tillverkar även rostfria
komponenter till livsmedelsindustrin
och restauranger.

Installation & periodisk kontroll
av digitala färdskrivare

•

Reparationer.

Vi är en märkesoberoende leverantör och reparatör
av tunga fordon med egen påbyggarenhet samt
komponenttillverkning. Vi utför byggnationer på
alla förekommande chassin. Dessutom utför vi
individuella kundanpassningar och presenterar
även finansieringslösningar.

Vi skapar!
Vi konstruerar, tillverkar och monterar – skräddarsytt efter kunds behov.
Allt från små detaljer till stora påbyggnationer.  Det finns få begänsningar
så tveka inte att höra av er om era önskemål. Vi har allt!

Hydraultankar, dieseltankar Verktygslådor, batterim.m. i alla förekommande
lådor med utdragsskenor,
storlekar.
förvaringslådor m.m.

Specialbyggnationer
med eller utan pipor.

Vi bygger ljusramper,
ljuslister mm. till alla
förekommande fordon
och släp.

Stora moderna lokaler
utrustade för framtiden
Hos oss skapas fantastiska byggnationer av rostfritt. Vår kunniga och noggranna personal brinner
för kvalitet och funktion, vi gör allt från scratch
och lämnar inget åt slumpen. Vårt oslagbara team
förverkligar kundens önskemål! Vi drivs av ständigt
nytänkande och skapar lösningar utöver standard.

Med 3000m2 moderna lokaler är vi rustade för
att möta framtidens behov. Hos SVETSAB slipper
kunden flytta sitt fordon mellan olika påbyggare,
här är allt under ett tak!

+46 (0) 10 706 03 00 • www.svetsab.se

