Din naturliga samarbetspartner
- och Norges främsta totalleverantör
av kranbilar och lyftutrustning

www.olavhansen.no

Påbygg Spesialisten är en av Norges främsta totalleverantörer av kompletta kranbilar och
tillhörande utrustning. Hos oss får du unika lösningar anpassade efter dina behov och grundlig
utbildning i hela produkten vid leverans. Hälsa, miljö och säkerhet betyder mycket för oss, och vi
har en detaljerad HMS-dokumentation anpassad till varje leverans. Vi erbjuder en individuell
anpassad utbilding vid varje leveranse.
För att få det bästa resultatet behöver du den bästa samarbetspartnern. Det är kompetensen som
gör skillnaden. Vi erbjuder 3D-ritningar och har våra egna ingenjörer som utför all konstruktion
och beräkning.
Ni får också en HMS-pärm som kan inkluderas i övriga
rutiner för hälsa, miljö och säkerhet. Vi lär er vad som är leverantörens ansvar och vad som är kranoperatörens ansvar
vid bruk av kran på lastbil.

Kvalitet i alla led
Efter närmare 20 år i branschen kan vi erbjuda såväl solid
kompetens som bred erfarenhet. Ni får hög kvalitet till rätt
pris och allt i ett komplett paket, inte uppdelat i flera olika
bitar. Det är på helheten du märker skillnaden. Fullständig
garanti på lastbil, kran, släp och påbyggnad.
Vi är återförsäljare för Scania, Volvo och Fuso och bygger att
lager. MAN och Mercedes erbjuds på beställning. Vi bygger
kranbilar med HMF och Palfinger kranar.
Vi bistår även med försäljning av begagnade kranbilar vid
behov.
Kunden i fokus
På Påbygg Spesialisten är vi måna om att odla goda kundrelationer och erbjuda god service.
Vi har tack vare detta byggt upp en stabil kundbas genom åren. Påbygg Spesialisten är distributör
för Hydro Leduc hydrauliska pumpar och motorer samt Aluex lyftok av aluminium för 5 och 10
ton i Norge.

Flexibelt kryssok.
10 tons lyftkapacitet
– väger endast 45 kg!

Med närmare 20 års erfarenhet i Norge och inom
EU har vi specialiserat oss på påbyggnader. Regelbunden uppföljning under hela byggperioden
ger dig den trygghet du som kund behöver.

Specialister på påbyggnad • Full garanti för full trygghet • Stort nätverk i Europa
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Nyhet:
Påbygg Spesialisten är distributör i Norge för Hydro Leduc hydrauliska
pumpar och motorer samt på lyftok av aluminium från Aluex.
Produkterna lagerförs vid vårt huvudkontor i Skedsmokorset.

Lätt, flexibelt och säkert.

Kraner
for marinindustri
maritim næring
Kranar för
Nordkapp Kran & Marine as

Fiskeriveien 6, 9750 Honningsvåg
Sigve Hansen Gustal Tlf.
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www.nordkappkran.no

