
För mer information kontakta:
miljo@lbc-boras.se
033 – 17 74 70

Miljö & Återvinning

Produktblad LBC Borås AB

Container & Flak
LBC Borås AB förfogar över ett stort antal containrar och flak som vi hyr ut till alla typer av verksamheter och privatpersoner. Vi har 
containrar och flak i alla storlekar, även täckta och låsbara, för alla olika typer av avfall. Vi skräddarsyr helhetslösningar för kundens 
totala behov, som baseras på optimal återvinning och transportekonomi, vilket minimerar Era kostnader. 

För rätt val av container och flak 
kontakta alltid någon av våra säljare.
Borås 033-17 74 70

Mark 0320-141 05  

Ulricehamn 0321-53 00 70

Container lyfts av och på bilen (max last från 7 upp till 13 ton beroende 
på typ). Flak rullas på och av bilen och kräver större utrymme (max 
last från 5 till 12 ton beroende på typ). Täckt eller öppen liksom dörrar 
eller luckor är ofta avgörande vid beställning av container eller flak. 
För större volymer och fasta arbetsplatser kan komprimatorer vara 
lämpliga, vilket vi också hyr ut/säljer.
Vi har även specialcontainer som till exempel lyftcontainer för kranlyft  
och container för borrslam.

Vår transportflotta består av liftbilar, lastväxlare, komprimerande fordon 
så som baktömmare och fronttömmare. 
Vi utför även ADR-transporter samt transport av farligt avfall.

Container
Öppna och täckta från 4 till 20 kbm. 

 Volym    Längd    Bredd    Höjd   

 5 kbm Ö 3,20 1,60 1,00 

 8 kbm T 3,25 2,00 1,80

 10 kbm Ö 3,35 1,90 1,60

 20 kbm Ö 5,00 1,90 2,15

Flak
Öppna och täckta från 5 till 42 kbm. 

 Volym    Längd    Bredd    Höjd   

 5 kbm Ö 3,70 2,10 0,90

 10 kbm T 3,70 1,90 2,00

 20 kbm Ö 6,00 2,50 1,50

 38 kbm Ö 6,00 2,50 2,60
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LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av vilka 
de flesta är sysselsatta i verksamheten. Sedan slutet av 80-talet ingår LBC 
Mark i bolaget. Efter flera års samarbete ingår sedan våren 2010 även LBC 
Ulricehamn AB i koncernen.

Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 290 fordon och 
maskiner fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & 

Logistik samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi utvecklat 
djup kompetens och ett brett utbud av tjänster som gör oss till en unik 
samarbetspartner.

Vår affärsidé är att utföra alla uppdrag oberoende av  storlek eller karaktär 
så snabbt och miljövänligt som  möjligt, så att våra kunder ska känna sig 
trygga och nöjda.

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar


