KNUTSEN MASKIN
– En tradisjonsrik bedrift med fokus på kvalitet
Knutsen Maskin AS har tradisjoner i kran- og
maskinsalg med tilhørende aktiviteter som service og
deler siden 1947. I tillegg til salg av nye produkter er
håndtering av brukte maskiner og eksport en
naturlig del av Knutsen Maskin AS. Vi holder til i
trivelige lokaler på Jessheim, like ved Gardermoen
flyplass.

MOBILKRANER
KNUTSEN MASKIN AS FORHANDLER
TADANO FAUN MOBILKRANER
Vi tilbyr mobilkraner i et bredt spekter. Alt fra
kompakte terrengkraner og opptil de større allterreng
kraner finnes i vårt store sortiment. Våre mobilkraner
kjennetegnes spesielt av svært gode terreng- og
manøvreringsegenskaper, kombinert med særdeles
god løftekapasitet. Dette i kombinasjon med fokus
på høy driftssikkerhet og økonomi. Det gjør at våre
mobilkraner stiller i en helt egen kategori hva angår
kvalitet.

MINIKRANER
KNUTSEN MASKIN AS FORHANDLER
UNIC MINIKRANER
I Europa markedsføres minikranene under
merkenavnet Unic. Selve produksjonen foregår på
Furukawa Unic sin fabrikk i Japan, hvor de har produsert minikraner helt siden 1946. Med kompakte
mål går de minste modellene enkelt gjennom en
standard døråpning, og er derfor ideelle for bruk på
steder med vanskelig adkomst og lite plass. Samtidig
har de større modellene særs god løftekapasitet.

SERVICE- OG DELELAGER
KNUTSEN MASKIN AS HAR SVÆRT DEDIKERTE
MEDARBEIDERE PÅ VERKSTED OG DELELAGER
Service utføres av eget servicemekanikerteam ute i
felt og på verksted. Knutsen Maskin AS disponerer et
stort teknisk verksted med spesialiserte mekanikere.
Vi disponerer også en egen flåte med servicebiler
som til enhver tid er på oppdrag over hele Norge.
Delelageret tilbyr også support over hele Norge på
en rask og effektiv måte. Vi sikrer daglig våre kunder
hurtig og presis ekspedering og levering.

Vi leverer deler til et stort
sortiment av diverse maskiner
og utstyr i flere kategorier.
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