FÖRETAGSBESÖK ❱❱❱ RAACO SWEDEN AB
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DEMOVAGN. En Volkswagen Caddy från 2013 används som demonstrationsexemplar för att visa Raacos bilinredningssystem.

Raaco
organiserar
i skåpet
Skruvar, verktyg och reservdelar, allt i en enda röra. Det finns många
lösningar. En av dessa är Raaco, som inte bara erbjuder förvaringssystem
utan också kompletta bilinredningar.
Av Bo Norvinge (text & foto)

VETERAN. Håkan Törnqvist
sköter Raacos svenska avdelning
har varit i företaget under
32 år, så han kan sin sak.
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EFFEKTIVT. Inredningssystemet i aluminium ger lägre vikt och
högre lastförmåga.

OMFATTANDE UTBUD. Allt, även minsta lilla plastask,
kommer från Raacos breda produktsortiment.

rdning ger resultat är
danska Raacos slagkraftiga paroll. Och
vem vill inte ha o
 rdning
och reda bak i skåpet på bilen och
slippa lösa verktygslådor och att
rota igenom drivor av elverktyg,
smålådor och annan bråte?
Lätta Transporter träffar
Håkan Törnqvist, ansvarig

för den svenska avdelningen
Raaco Sweden AB som förutom en mängd olika förvaringslösningar också erbjuder kompletta bilinredningar på vissa
utvalda marknader.
– Vår aluminiuminredning
ramar ju in det hela, säger

Håkan Törnqvist när han slår

upp bakdörrarna till firmans
demobil, en Volkswagen C
 addy.
Den låga vikten, tack vare att
inredningssystemet är av aluminium, ger extra l astkapacitet
jämfört med plåtlösningarna.
Det innebär att man kan ha
med sig mer verktyg utan att
överskrida maxlasten. Att det
är en lättviktsinredning och
att den är anpassad för R
 aacos
övriga förvaringslösningar tror
Håkan gör inredningen konkurrenskraftig.
– Vi har haft detta i 5-10 år
men det är inte många som
vet om det. Vi säljer mycket till
1-3-mansföretagare via våra
traditionella kanaler, våra återförsäljare som är bland annat
Ahlsell, Dahl, Solar, Rexel,
Tools och Swedol, förklarar
Håkan Törnqvist.
– Jag går inte runt till skåpbilsimportörerna och knackar
på och säljer in detta, säger
han och påpekar att man inte
kommer att försöka ta över
någon marknad.
– Vi kan inte mäta oss med de
stora på inredningar men vi vill
vara en heltäckande leverantör
på
f
örvaringssystem
med
hela spektret, från den 
lilla
sortiment
boxen upp till hela
bilinredningar. Vi har inte specialiserat oss på bilinredningar
utan är mer en förvarings
leverantör, medger Håkan.
– Många gånger är det de
andra väletablerade bilinredningsföretagen, som mer eller
mindre är kunder till oss och
köper mycket av våra förvaringslösningar i plast, som är
vår styrka.
Raaco A/S utvecklar och tillverkar lager- och förvaringssystem för industri och handel.
Det innefattar sortimentboxar, verktygslådor, verktygs
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FLEXIBELT SYSTEM. Verktygstavlorna anpassas
enkelt efter kundens önskemål och behov.
FÖRBERETT. Självklart är inredningen anpassad för
andra Raacoprodukter, som deras sortimentboxar.

transportboxar, back
 tavlor,
paneler och hyllsystem. En
bred palett produkter riktade
till lager och industri med
andra ord.
– Vi jobbar med förvaringslösningar och system från
den lilla förvaringsasken och
sortimentboxen till bilinredningar och kan inreda verkstäder. Vi har många bärbara
lösningar och är kända för vår
kvalitet, förklarar Håkan och

nu 
kommer säljaren i honom
fram ordentligt.
– Bilinredningen tillverkas
i Danmark och kommer hit

halvmonterad, sedan sätter
kunden in den själv eller så har
jag kontakt med 5-6 påbyggare
som kan montera in den, berättar Håkan och understryker att
den måste vara fastsatt på rätt
sätt på grund av krocksäker
heten.
Håkan lyfter också fram systemets flexibilitet då det är uppbyggt av moduler. Antingen
väljer man standardmoduler
eller sådana som är anpassade
för olika näringsgrenar.
Håkan passar också på att
visa lite andra produkter ur

sortimentet, bland annat d
 eras
serviceväska och en annan
typisk Raacoprodukt som är en
kassett man stoppar verktygen
i. Men Raaco har också en del
mer k
onsumentinriktade produkter.
Bästa exemplet är det välkända Raacoskåpet som marknadsförs med enorm framgång,
bland annat av ett välkänt före
tag i Insjön. Man vågar nog utan
risk för repressalier påstå att de
flesta har ett eller flera sådana
små skåp i sina ”gubbdagis”.
Raaco AS är långt ifrån något
färskt företag. Det etablerades

redan 1956 och jubilerar i år.
Då verksamheten styrs helt
från Danmark, inklusive lagerhållning, har Håkan endast ett
hemmakontor hemma i Kungsbacka. Däremot reser han en
hel del.
Vi hinner precis avsluta vår
intervju innan det är dags för
honom att ge sig ut på en ny
tjänsteresa.
– Det är fullt upp, konstaterar Håkan innan han beger sig
till Stockholm för att där låta
demo
bilen locka till sig nya
kunder.
l

MAXTEL E-godkänd extraljusramp

Vi på HBA Fordonsteknik har
satt ihop ett komplett extraljuspaket
med bland annat CAN Bus-inkoppling.
EMC och E-godkänt extraljuspaket

info@hba.nu
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08-880900

www.hba.nu

