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The New Generation in Limetec Design

Limetec Next - den nya golvkonstruktionen är tät och suger inte i sig fukt. Detta innebär att 

skåpets vikt hålls oförändrad. Slät undersida gör det lätt att hålla rent. Släta dörrar utan synliga 

tätningar. 

De grundläggande principerna är kundfokusering och kvalitetstänkande i hela verksamheten.

Vår målsättning är att erbjuda den bästa lösningen för våra kunder. Limetec har ett brett sorti-

ment av utrustningsalternativ. 

Limetec vilar på över 60-års erfarenhet av transportbranschen. Denna erfarenhet, kombinerat 

med ett genuin vilja att betjäna kunden även efter att produkten är levererad. Detta skapar en 

bra grund för långvariga kundrelationer. Vi är nöjda när våra kunder är nöjda.

Limetecs nya design 
- en enkel, stilren och modern konstruktion

Golvets täta sandwichkonstruktion förhindrar 
att golvet suger i sig fukt.

Användarvänliga lösningar.Dörrar utan synliga tätningar. Integrerad surrningsskena.
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The New Generation in Limetec Design

Limetec bilskåp
- robusta och användarvänliga
Limetec tillverkar bilskåp för de flesta användnings-

ändamål. I sortimentet ingår bilskåp för fjärrtranspor-

ter, distribution, kyltransporter samt för farligt gods. 

Skåpen anpassas enligt kundens önskemål och 

behov. Kunden kan även välja mellan olika lösningar 

för vägg/dörrsidor och fast/öppningsbart tak.
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Limetec släp
- byggda för kundens behov

Limetec planerar och tillverkar egna chassin för släpvagnar, för att 

säkerställa hög kvalitet. I släpsortimentet ingår såväl traditionella skåp-

släp samt mittaxelvagnar och släp för kyltransporter. 

Erfarenheten av transportbranschen gör att Limetec vet vilka krav som 

ställs på produkterna i användning. Alla släp provlastas för att säker-

ställa funktionalitet och kvalitet.

Utfällbar stöd på släp vid lastning med tunga truckar.
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Limetec trailer
- med design och funktionalitet i fokus
Limetecs trailer är robusta och tillverkade med hög finish. Trailers 

tillverkas från grunden, med eget chassi som anpassas till aktuell 

påbyggnad. Limetec tillverkar skåptrailers för styckegods och kyl- 

transporter. Kunden kan även välja mellan olika lösningar för vägg/

dörrsidor och fast/öppningsbart tak.
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Limetec Citytrailer
- flexibla och effektiva
Citytrailern är en flexibel lösning för många 

transportuppdrag. Limetecs Citytrailer kan 

utrustas med bakgavellyft eller påhängs-

truck. Genom Limetecs koncept för City-

trailer kan kunden göra sitt arbete ännu 

effektivare när det gäller distribution. Limetec 

tillverkar chassit för Citytrailers för att garan-

tera en fungerande helhet. Kunden kan även 

välja mellan olika lösningar för vägg/dörrsidor 

och fast/öppningsbart tak.

Limetec Light Dolly
- låg egenvikt och modern design
Limetec har sedan 1994 byggt släp och bilpåbyggnader för den Nordiska 

marknaden. Användarvänlighet, robusthet och finish har alltid varit ledstjärnor i 

Limetecs verksamhet. Genom en effektivt produktion, smarta lösningar och 

kundfokus skapar Limetecs produkter konkurrenskraft för kunden. 

Fråga Limetec när ni investerar i ny utrustning, det lönar sig! 
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Limetecs tillvalslösningar
- gör arbetet smidigare och effektivare
Genom ett nära samarbete med kunderna har Limetec fått en god 

kännedom om de krav som ställs på transportutrustningen i prakti-

ken, och denna kunskap är ovärderlig i företagets produktutveckling. 

Design, robusthet och användarvänlighet är av avgörande betydelse 

också i de många detaljerna.

Band Up skenor i taket

Kantspännare

Skyddsplåt på väggar

Utrustningslåda

Godsstötta i bindskena

KombilådaDörrhållare 

Batterilåda

Limetec erbjuder heltäckande service utgående från kunden 

och genom hela produktionskedjan från planering till produktion.

Det omfattande urvalet kompletteras vid behov med 

skräddarsydda, fungerande speciallösningar. 

 

Limetecs produkter kännetecknas av
- användarvänlighet, robusthet och finish

Skjutbar kapelltak möjliggör traverslastning.
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Limetec After Sales - håller hjulen rullande

Oberoende av om det gäller tilläggsutrustning, garantiärenden eller krockskade-

reparationer kan kunden tryggt vända sig till Limetecs After Sales avdelning. 

Produkterna dokumenteras noggrant i produktplaneringen och tillverkningen därför 

kan kunden enkelt få de reservdelar som önskas. Ombyggnads- eller reparationsar-

beten utförs i anslutning till fabriken, vilket gör att kompetens om de egna produkter-

nas konstruktion och tillverkning finns nära till hands.
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