Hiab levererar service i Göteborg tillsammans med
Hulthéns Service och Hydraulik AB
HIAB PRESSMEDDELANDE, 10 JUNI 2019
Sedan många år tillbaka har Hiab haft ett nära samarbete med våra partners inom service och
påbyggnad i Göteborg. Ett väl fungerande samarbete i en region med många kunder är av störta vikt
för att vi ska kunna leverera service och byggantioner av högsta kvailte. Nu i dagarna kommer
Hulthéns förvärva en våra viktigaste partner, HI-Hydraulik AB, och från och med den 10 juni bildar de
Hulthéns Service & Hydraulik AB. Verksamheten kommer fortsatt drivas i de fina lokalerna på Indiska
Oceanen 4 i Göteborg.
- Att Hulthéns tar över och startar Hulthéns Service & Hydraulik AB i Göteborg ser vi som ett steg i rätt
riktning och det är i linje med våra planer för regionen. Vi ser ljust på framtiden och det känns otroligt
bra med en stark samarbetspartner, säger Hans Winscher, marknadschef Hiab Sverige.
Hulthéns tillverkar och reparerar idag lastväxlarflak och containrar samt kundanpassade specialflak
vilket de har gjort sedan 1987. Ägaren Lennart Hulthén har drivit verksamheten sedan start och utökar
nu sin verksamhet som ägare till Hulthéns Service & Hydraulik AB.
- Vi kommer till en början fokusera på service och reparation och välkomnar alla, både gamla och nya
kunder till vår verkstad, berättar Christian Östelind, VD på Hulthéns.
Hulthéns har alltid strävat efter att uppfylla kundens högt ställda krav på kvalitet gällande företagets
produkter och tjänster, den nya verksamheten med service och reparationer av bland annat HIABs
produkter blir inget undantag. Deras motto är att hög kvalitet ger nöjda kunder och är en förutsättning
för företagets fortsatta framgång. Målet är att genom stort engagemang hos alla anställda, tillsammans
med bra leverantörer uppnå rätt kvalitet på de varor och tjänster som levereras.
- Vår målsättning är att hela tiden utveckla företaget och lyssna till kundens önskemål och behov. Vi
ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva vilket är grunden till ett lönsamt företag och
vi ser fram emot ett nära samarbete med Hiab, avslutar Christian Östelind.
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Hiab är en världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar, intelligenta tjänster samt
smarta uppkopplade lösningar. I Hiabs utbud av klassledande lasthanteringsutrustning ingår HIAB,

EFFER och ARGOS lastbilskranar, LOGLIFT och JONSERED skogs- och återvinningskranar,
MOFFETT och PRINCETON påhängstruckar, MULTILIFT lastväxlare och ZEPRO, DEL och WALTCO
bakgavellyftar. Som branschpionjär med 75 års erfarenhet vill Hiab vara sina kunders förstahandsval
och partner, och bidra till att forma framtiden för intelligent lasthantering. www.hiab.com Hiab är en del
av Cargotec Corporation. www.cargotec.com

