Säkrar allt gods i rörelse™

Fokus på säkerhet och effektivitet

En viktig länk i logistikkedjan

Forankra är en ledande leverantör av lastsäkrings- och lyftutrustningar. Vi har en global
kundbas inom väg-, flyg- och sjötransport samt industri- och OEM-sektorn. Våra produkter
och lösningar bidrar till att förbättra och effektivisera kundernas system för transport, logistik
och materialhantering, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Vision

En del av AxLoad

Forankras vision är att göra säkring av gods i rörelse

Forankra är en del av AxLoad, som är ett affärsom-

till den starkaste länken i logistikkedjan.

råde inom Axel Johnson International. AxLoad består
av cirka 35 bolag med 1 500 anställda i 20 länder

Strategi

och är Europas ledande leverantör av lastsäkrings-

Vi fokuserar på att växa i Europa, både organiskt och

och lyftutrustning.

genom förvärv. En fortsatt produktutveckling inom vår
kärnverksamhet och en ständig förmåga att erbjuda

Axel Johnson

kundanpassade produkter är A och O för att vi ska

Vårt moderbolag, Axel Johnson, är en familjeägd

kunna förse kunden med den bästa lösningen i alla

koncern, vars affärsidé är att framgångsrikt bygga upp

lägen. Vårt mål är att vara den självklara leverantören

och utveckla lönsamma verksamheter inom handel och

av lastsäkringslösningar för såväl nya som befintliga

tjänster. Bolaget grundades i Sverige 1873 och har i

kunder.

dag 20 000 anställda inom en rad olika affärsområden.

Axel Johnson Group, omsättning 80 miljarder kronor
Axel Johnson AB, Axel Johnson INC, AxFast AB

Axel Johnson AB, omsättning 50 miljarder kronor
Axel Johnson International, Axfood, Mekonomen, Novax, Servera R&S AB,
Svensk Bevakningstjänst, Axstores

Värdefullt gods transporteras dagligen över
hela världen. Tack vare Forankras breda sortiment av lastsäkrings- och lyftutrustning kan
arbetet med att lyfta, förflytta och lasta om
godset genomföras både säkrare och mer
effektivt genom hela logistikkedjan.

Lösningar för påbyggare
Det finns både ekonomiska och miljömässiga
fördelar med att transportera gods på ett effektivt
sätt. Forankra är Europas ledande leverantör av
lastsäkringssystem och i nära samarbete med våra
kunder hjälper vi dem att ta fram rätt lösningar. Vi har
marknadens bredaste sortiment av skenor, balkar och
andra lösningar, som bidrar till att optimera lastkapa-

Lösningar för transport- och industrisektorn

citeten i olika typer av karosser – från stora, mass-

Axel Johnson International, omsättning 6 miljarder kronor

Oavsett hur långt godset ska transporteras krävs

producerade system till specialanpassade lösningar

AxLoad, AxFlow, AxIndustries, AxIndustries Tunga Fordon,
AxIndustries Kullager & Transmissioner

det effektiva lastsäkringslösningar för att säkra

för fordon med specifika krav.

AxLoad, omsättning 3 miljarder kronor

det. I och med att antalet godstransporter ökar blir
det allt viktigare att se till att godset är intakt när

Lyftutrustning

det når slutdestinationen.

I de flesta fall måste godset lyftas upp på transportfordonet. Forankra fokuserar på kostnadseffektiva

Forankra, Certex, allsafe JUNGFALK

Med vår gedigna kunskap och vårt breda sorti-

lösningar med ett omfattande utbud av produkter

ment kan vi hjälpa våra kunder att hitta effektiva

för lyft och lastsäkring. Vi erbjuder ett brett, kvalitets-

Forankra, omsättning 700 miljoner kronor

logistiklösningar, som uppfyller alla gällande nor-

säkrat sortiment av produkter för lyft, lastsäkring och

Forankra Sweden, Forankra France, Forankra Spain, Forankra Poland,
Haklift Finland, Haklift Baltic, GPI Forankra, Ro-Ro International, L-EX

mer och krav.

hantering av gods för en mängd olika branscher.

Säkrar allt gods i rörelse
Forankras expertis omfattar lastsäkring och lastoptimering inom hela
logistikkedjan – från säkring av gods på lastpallar i en fabrik till
system för effektiv lastoptimering i lastbil och specialsurrningar
för lastfartyg och flygplan. Denna expertis, i kombination
med våra lyftprodukter, gör att vi kan leva upp till vårt
motto ”säkrar allt gods i rörelse”.
Forankra erbjuder:

Kundanpassade lösningar
Våra fokusområden:
• Tillverkningsindustrier
• Logistikföretag
• Väg-, flyg- och sjötransporter
• OEM-tillverkare av fartyg, flygplan, helikoptrar samt
karosser till lastbilar och släp

Tillgänglighet
• Brett produktsortiment
• Omfattande lagerkapacitet
• Kundanpassade produkter
• Pålitlig leverans och service
• Stort nätverk av återförsäljare över hela Europa

Expertis
• Råd och rekommendationer
• Utbildningsprogram
• Provning av produkter och applikationer
• Certifieringar och revisioner
• Kunskap om normer och krav

Din europeiska samarbetspartner
Forankras verksamhet är främst koncentrerad till
Skandinavien, Finland, Estland, Polen, Frankrike och Spanien. Dessutom samarbetar vi med
AxLoad-bolaget allsafe Jungfalk i Tyskland,
som även har filialer i Nederländerna, Italien,
Turkiet och Australien. Forankra har 230
anställda och en årsomsättning på cirka
700 miljoner kronor.
De flesta av våra standardprodukter säljs via
återförsäljare på våra olika marknader. Vi utbildar
återförsäljarna för att säkerställa att de har den
kompetens som krävs för att upprätthålla en hög
servicenivå. Forankra strävar efter att bygga upp
nära och långsiktiga relationer med våra kunder,
både inom distributionsledet och direkt med de
kunder där vi hjälper till att ta fram och utveckla
kundunika lastsäkringslösningar.
Kontakta gärna oss eller någon av våra återförsäljare för mer information om vad vi kan göra för dig!

Våra bolag

Specialområden

Forankra, Huvudkontor
Göteborg, Sverige
www.forankra.com

Forankra POL Sp.z.o.o.

Goleniów, Polen
www.forankra.pl

GPI Forankra
Angers, Frankrike
www.gpi-int.fr

L-EX France
Lyon, Frankrike
www.l-ex.fr

Forankra AB
Vårgårda, Sverige
www.forankra.se

Haklift Baltic OÜ
Tallinn, Estland
www.haklift.ee

Ro-Ro International
Göteborg, Sverige
www.ro-ro-int.com

L-EX Spain
Barcelona, Spanien
www.l-ex.es

Forankra ESPAÑA S.L
Barcelona, Spanien
www.forankra.es

Forankra ACK S.A.S.
Lyon, Frankrike
www.forankra.fr

allsafe JUNGFALK
Engen, Tyskland
www.allsafe-group.com

Haklift ABT OY
www.haklift.com
Kaarina, Finland

Säkrar allt gods i rörelse

