ERNSTS EXPRESS
KÖR GRÖNT MED CMT
”Det gröna åkeriet” Ernsts Express i Avesta har köpt 16 lastbehållare av CMT,
Skandinaviens ledande tillverkare av kundanpassade lastbehållare och flak.
Ernsts Express är känt för sin framåtblickande miljöpolicy och
började redan 1995 med biodiesel. Idag är åkeriet helt fossilfritt
och har ett 80-tal bilar som enbart går på bio- och HVO-diesel.

- En viktig miljöaspekt är att kunna få med sig så mycket gods
som möjligt vid varje transport, för att på så vis uppnå bättre

Dessutom har de två Scanialastbilar med elhybridiserad drivlina
som via luftskena trafikerar en två kilometer lång sträcka av
E 16 väster om Sandviken, ett test som startade runt midsommar 2016 och ska utvärderas sommaren 2018.

- Men samtidigt måste helheten vara bra
och CMT:s kombination av låg vikt, aerodynamisk utformning, lastkapacitet och slitstyrka tack vare höghållfast stål gjorde valet
ganska självklart.

- Vårt mål är att driva utvecklingen inom transportbranschen
framåt med kostnadseffektiva och klimatsmarta val, säger
Roger Blom, VD på Ernsts Express.

KLIMATSMART KVALITET
Köpet av 16 CMT-lastbehållare är ett exempel på det.
Ernsts Express har redan närmare 600 lastbehållare i drift,
varav ett antal CMT-behållare som har klarat tio års hårt
slitage utan problem.

miljö och kostnadseffektivitet genom färre transporter.

- Och att CMT-stålet kommer från en av våra tyngre kunder –
SSAB – gör knappast saken sämre. Vi är mycket nöjda med
det här valet, säger Roger Blom, som snart kan se fram
emot att 16 nya gröna lastbehållare med budskapet
”Effektiva transporter för vårt klimat” kommer att trafikera
de mellansvenska vägarna.
>> För mer information, kontakta: jonas.svensson@cmt.se
fortsättning nästa sida
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