Produktblad LBC Borås AB

Gods & Logistik

Bud/Expresstransport & Distribution
Beställningstrafik
Vi utför beställningstrafik med budbilar, pickupbilar, lastbilar, trailerdragbilar och lastbilar med släp (totalt 70 fordon). Från dörr till
dörr nationellt och internationellt. Vi har bilen att anpassa för din transport mellan det lilla paketet, eller om du behöver skicka 48
pallar. Rätt bil för rätt godsmängd till rätt pris.
Vi har din transportlösning som löser ditt transportbehov över dagen, eller om du vill ha en bil stationerad varje dag.

Linjetrafik
Vi har slingbilar som lastar och lossar utan omlastning på terminal, när våra slingbilar har hämtat ditt gods levereras det inom 4-6
timmar, men oftast mycket snabbare. Detta till ett fast pris från våra turlistor.

Vår trafik från Borås:

Ulricehamn:

Slingbilar

Avgångstider

Slingbilar

Avgångstider

Inom Borås

07:00-18:00

Inom Ulricehamn

07:00-18:00

Borås-Göteborg

07:00, 10:00, 12:00, 14:00

Ulricehamn-Göteborg

08:00,11:00

Borås-Jönköping

08:00

Ulricehamn-Jönköping

09:00

Borås-Kinna/Skene

12:00

Ulricehamn-Småland

08:00

Borås- Falköping

11:00

Ulricehamn-Falköping

11:30

Alingsås

Falköping

Falköping
Habo

Habo
Kungälv

Kungälv

Borås
Göteborg

Bollebygd

Ulricehamn

Jönköping

Huskvarna

Jönköping

Ulricehamn

Göteborg
Limmared

Borås
Kungsbacka

Kungsbacka

Huskvarna

Hestra

Gislaved

Kinna/Skene
Anderstorp

Gnosjö

Kinna/Skene
Värnamo

För mer information kontakta:

gods@lbc-boras.se
033 – 17 74 50

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar
LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av
vilka de flesta är sysselsatta i verksamheten. Vårt huvudkontor ligger i
Borås och vi har lokalkontor i Mark och Ulricehamn. Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 230 fordon och maskiner

fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik
samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi genom lång
erfarenhet utvecklat djup kompetens och ett brett utbud av tjänster
som gör oss till en unik samarbetspartner och leverantör.
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