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Saleby

• Ett serviceföretag med 50 års branscherfarenhet
• Erbjuder ett brett sortiment av tjänster och produkter
• Reparationer på bulk- och vätskefordon samt övriga byggnationer
• Kompressorer: försäljning och montering
• Generalagenter för GHH
• Vågsystem, nymontering samt eftermontering och service
• Försäljning av nya bulk- och vätskefordon från Feldbinder
• Tryckkärlsbesiktningar, Inspecta som kontrollorgan
• Reparationer i tryckkärl
• Fullständiga licenser för rostfritt samt aluminium
• Reservdelar för bulk, vätska, samt kompressorer

Affärsidé

Vi kan tillhandahålla byggnationer för vätska och pulver med hög kvalitet och 
funktionalitet till konkurrenskraftiga priser. Vi erbjuder vår kompetens för att hitta rätt 
produkt för just dina behov.
För att uppnå detta har vi samarbete med de största leverantörerna inom detta 
område.
Saleby Bulk & Tank AB är ett familjeföretag som startades av Ebbe och Stig Falk. Vi 
har varit verksamma i mer än 50 år inom samma bransch. Sedan 2004 drivs och ägs 
företaget av Niklas Falk.
Företaget har idag 12 anställda med kompetens att utföra alla slags arbeten. Våra 
lokaler är väl anpassade för just den typen av arbete vi är duktiga på.

Varmt välkommen till oss!
Niklas Falk, VD
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Mervärden och god service

Inom företaget finns en strävan efter att hela tiden utvecklas 
tillsammans med våra kunder och deras behov.

Vi verkar i en bransch med höga krav på kvalitet, säkerhet och 
flexibilitet.
Vi har en hög lägstanivå och vi uppskattar utmaningar och möjligheten 
att förbättra våra produkter och tjänster i takt med marknadens 
efterfrågan.

Företagets största tillgång är medarbetarna som i alla lägen prioriterar 
kvalitet, säkerhet och god service.
Tillsammans vill vi vara ännu mer kunniga och tekniskt i framkant.

Vi prioriterar mjuka värden, all personal ska trivas och ha kul på jobbet.
Därför har vi högt i tak och låg personalomsättning.

´´Vi prioriterar kvalitet, 
säkerhet och god service´´

Överflyttning av byggnationerVi kan erbjuda vårt kunnande vid
överflyttningar av befintliga byggnationer som bulk, tank, skåp, flak m m.
SBT har väl anpassade lokaler för just denna typ av arbete.
I samband med en överflyttning kanske reparation ska utföras 
och då går vi igenom detta tillsammans.

Vad kan vi erbjuda
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Kompressorer

RTI är tillverkare av kompressorpaket och har funnits på marknaden sedan 1988. Med deras hjälp 
kan vi finna lösningar när det är begränsat med utrymme och då både kompressor och oljetank 
önskas.

Tack vare RTI's mindre och flexibla organisation kan de fokusera snabbt på de specifika kraven på 
marknaden. Med egen design har de möjlighet att finna lösningar för att möta de behov och 
önskemål som kunderna har. De levererar anpassad design till många av sina kunder.

RTI är inte anslutna till någon kompressortillverkare och kan därför leverera oberoende för att möta 
de exakta kundbehoven eller ta fram den optimala lösningen för just dig som kund. Tillverkas helt i 
aluminium. Minst 70 kg lättare. Lägre bullernivåer. Underhållsfria lagerblock. Finns i valfri färg. 

Tillverkningen av installationerna fokuserar på de individuella kraven hos respektive kund. 
Krafttagsdrivna och även stationära anläggningar.

CVS Engineering GmbH

CVS engineering GmbH är ett ungt, dynamiskt företag. Några av deras anställda har arbetat inom kompressor- 
och vakuumpumpindustrin i årtionden. De har utvecklat en enorm mängd erfarenhet och hög kompetens inom 
detta område. CVS-kompressorer och vakuumpumpar är speciellt konstruerade för installation i fordon (lastbilar, 
tåg) och säljs runt om i världen direkt av CVS eller via kompetenta partner. Kontinuerlig kontakt mellan CVS, 
OEM och slutkunder garanterar stor marknadsnärlighet och hög förståelse för kundernas behov. CVS lägger 
högt värde på kompletta tjänster för alla sina produkter. Därför görs alla leveranser snabbt och i tid. 
Förfrågningar kommer att besvaras kompetent och personligen av våra anställda (i stället för ett callcenter).
CVS är certifierat enligt DIN ISO 9001: 2015.
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Feldbinder

Feldbinder är Europas största tanktillverkare och erbjuder transportlösningar till ett 
attraktivt pris och med hög kvalitet.

Feldbinder tillverkar ca 2000 enheter per år i sina fabriker i Winsen/Luhe och 
Wittenberg, Tyskland.

Saleby Bulk & Tank har sedan flera år ett nära samarbete med Feldbinder och vi kan 
erbjuda våra kunder Feldbinders produkter som täcker ett brett område för olika slags 
transporter av pulver och vätska.

Vi erbjuder även service samt reservdelar för din Feldbinder. 

Välkommen till oss med din förfrågan!
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Dragbilar

SBT kan montera den utrustning som du önskar och tillsammans tar vi 
fram produkter för just ditt behov: gångbord, v-lådor, hydraulik mm
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Reparationer

Saleby Bulk & Tank erbjuder all slags reparation på ditt 
fordon och byggnationer.

Reparation av tryckkärl rostfritt samt aluminium.

Reservdelar
Vi kan erbjuda dig ett stort utbud av reservdelar för 
bulk- och tanktransporter. 
Sortimentet täcker ett brett område och vi strävar 
efter att ha korta leveranstider.
Vi lagerhåller också reservdelar för 
Feldbinder samt GHH.

Inspecta

Vi anlitar Inspecta som kontrollorgan vid 
reparation av tryckkärl.
Vi ombesörjer också återkommande 
besiktningar både på pulverfordon samt 
vätskefordon.
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Vågsystem

Försäljning samt montering av fordonsvågar 
vid t ex leverans av bränslepellets.

VI HAR DET DU BEHÖVER!

Saleby Bulk & Tank AB erbjuder ett komplett sortiment av såväl varor som tjänster. 

Kontakta oss - så hittar vi lösningar tillsammans!

Besök vår hemsida:

www.sbtab.com

Saleby Bulk & Tank AB 
Saleby
531 93 Lidköping

Tel: 0510-53 01 61
Fax:0510-53 01 91 

info@sbtab.com
www.sbtab.com
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