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Din naturlige samarbeidspartner
- og Norges fremste totalleverandør
på kranbiler, løfteutstyr og hengere



Påbygg Spesialisten  er en av Norges fremste totalleverandører på komplette kranbiler og 
utstyr. Hos oss får du unike løsninger tilpasset dine behov, og grundig opplæring av hele produktet 
ved overlevering. HMS betyr mye for oss og vi har utarbeidet en detaljert dokumentasjon tilpasset
hver eneste leveranse. Hos oss får du Olav G. Hansen, som har kjørt opplæring og 
overlevering på mer enn 400 kranbiler. 

Vi bistår med salg av brukte kranbiler ved behov. 

For å får det beste resultatet må du ha den beste samarbeidspartneren. Kompetanse utgjør 
forskjellen. Vi stiller opp med 3D tegning samt egne ingeniører som ivaretar hver eneste 
konstruksjon og beregning. 

Motta egen HMS perm som kan inkluderes i 
deres HMS arbeid. Lær av oss hva som er 
leverandørens ansvar og kranoperatørens 
ansvar ved bruk av kran på lastebil.

Kvaliltet i alle ledd
Nærmere 20 år i bransjen gjør at vi kan tilby både 
solid kompetanse og bred erfaring. 
Høy kvalitet til rett pris. Ikke stykkevis og delt, 
men komplett. Først da ser du forskjellen.
Fulle garantier på lastebil, kran, henger 
og påbygg. Vi forhandler Scania, Volvo, Iveco og 
Fuso. MAN, Mercedes og Iveco på bestilling.
HMF, Palfinger og Hiab kraner. 

Kunden i fokus
Påbygg Spesialisten er opptatt av å ivareta gode 
kunderelasjoner og yter god service, som gjør at 
vi gjennom årene har bygget opp en stabil krets 
av kunder.

Våres kurslokale brukes ved 
utstyr spesifikk opplæring 
ved kranbil leveranse. 

Vi tilbyr nå 2 og 3 akslet hengere, uttrekkbare maskin hengere og 
kran semi sammen med våre kranbiler. En komplett løsning får du 
hos oss. 
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Påbygg Spesialisten AS
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Olav Gusdal Hansen Tlf +47 95 78 29 95
Sigve Hansen Gusdal Tlf +47 90 71 82 10
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Med nærmere 20 års erfaring i Norge 
og EU har vi spesialisert oss på påbygg. 
Tett oppfølging under hele byggeperioden 
gir deg nødvendig trygghet som kunde. 

Spesialist på påbygg  •  Full garanti gir trygghet  •  Stort nettverk i Europa



Olav G. Hansen
Tlf. 957 82 995
olav@olavhansen.no

Sigve H. Gusdal
Tlf. 907 18 210
sigve@olavhansen.no

Regnskap/faktura
Odd Eltoft
Tlf. 908 00 051
odd@olavhansen.no

Kontor
Caroline Teilman
Tlf. 975 61 363
caroline@olavhansen.no

Overlevering/Transport
Rune Larsen
Tlf: 907 03 904
rune@olavhansen.no

Påbygg Spesialisten er distributør i Norge av Hydro Leduc hydraulikk 
pumper og motorer. Produktene lagerføres fra vårt hovedkontor på 
Skedsmokorset. 

Besøksadresse:
Bølerveien 88G
2020 Skedsmokorset


