
Trux nya demonstrationstrailer rullar ute på vägarna och nästa stopp blir på en av 
världens största mässor för nyttofordon – IAA i Hannover, Tyskland, för att sedan 
fortsätta turnén runt Sverige.

Fredag den 17 augusti rullade den efterlängtade demonstrationstrailern in till företaget Trux AB 
i Ljusdal, som tillverkar ljusbågar och frontskydd i aluminium till tunga lastvagnar. Med kök, stor 
utställnings yta och plats för enskilda samtal kommer Trux nu att använda det ombyggda lastbils
släpet flitigt på deras många mässbesök för att smidigt kunna visa upp sina produkter. 

Premiär och första stopp för Trux demotrailer blev på Elmia Lastbilsmässa i Jönköping i slutet av augusti.
– Vi fick bara positiva reaktioner av våra besökare som bland annat tyckte att trailern var en perfekt 
kombination av utställningsmonter och fristad från mässans myller, säger Hasse Olsson, platschef på 
Trux i Ljusdal.

Nästa anhalt blir på en av världens största mässor för nyttofordon – IAA i Hannover, Tyskland, den 
20–27 september och därefter rullar Trux hem till Sverige för att turnera runt landet.
– Vårt mål är att Truxtrailern ska vara där våra kunder finns – ute på vägen. Där får de chansen att 
bekanta sig med våra produkter, förklarar Hasse Olsson.

Turnéschemat för nästa år är inte spikat men förutom majoriteten av alla större mässor, åkarträffar 
och andra tillställningar kommer Trux även att stå ute längs med vägarna. Vem vet, Trux kanske står 
och väntar med en kopp kaffe på just din rastplats nästa gång.

Trux AB är marknadsledare i Europa inom området frontmonterad säkerhetsutrustning för tunga 
lastbilar. Företaget grundades 1986 och de största enskilda marknaderna är Sverige, Norge och 
Tyskland.
Trux AB ligger i Ljusdal i det natursköna Hälsingland, mitt i Sverige och ingår i Mekanotjänst 
Holding AB som omsätter cirka 470 Mkr.

För mer information:
Hasse Olsson, platschef Trux Ljusdal: 065176 85 82
hasse.olsson@trux.se
www.trux.se
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Hasse Olsson kommer tillsammans med sina medarbetare på Trux att turnera runt Sverige med den nya Truxtrailern.


