Vi finner løsningene

ERFAREN TRANSPORTAKTØR
Royal Transport AS ble startet av Ståle Dyngeland i juli 1987.
I den første tiden var driften konsentrert om lokal distribusjon
og flytting med liftbiler og kranbil. Siden 1989 har bedriften arbeidet med offshore-relaterte transportoppdrag, og i 1993 ble
det bestemt at firmaet skulle satse på spesialtransport. Vårt
hovedkontor ligger i Straume Næringspark, hvor vi tilbyr inneog utelager, handling og truck. Traverskran i lagerhall har kapasitet på inntil 30 tonn. Ved vår avdeling Ulsmåg i Bergen har vi
hovedfokus på prosjekt, ingeniørtjenester og vedlikehold.
Tilstede der kunden er
Gjennom flere gode samarbeidspartnere er vi representert
ved de fleste oljebaser langs kysten. Vi tilbyr daglige avganger
mellom Stavanger – Haugesund – Bergen – Ågotnes – Mongstad og Florø. Vi har også daglige avganger mellom Bergen og
Oslo-regionen, i tillegg har vi to ukentlige avganger Stavanger
– Bergen – Kristiansund/Trøndelag.

Våre ansatte har lang erfaring, og finner løsninger på de
utfordringer kundene våre måtte ha. For å møte våre
nåværende og fremtidige kunders behov, kan vi tilby et bredt
spekter av utstyr:
• rette semitrailere
• jumbo og brønn-semier med uttrekk
• jumbotraller med kapell og hengere for tunge, store, lange,
brede og høye kolli, sidelastere, mobilkraner, selvgående
hengere, kranbiler, lastebiler, skapbiler, varebiler og pickups
I tillegg har vi også et bredt kontaktnett lokalt og nasjonalt av
biler, mobilkraner, trucker, og båter som setter oss i stand til å
håndtere de fleste transportoppdrag.
Royal Transport er også godkjent lærebedrift.

HELSE - MILJØ - SIKKERHET
For at våre kunder skal ha full tillit til det arbeidet vi utfører
har vi lagt ned et betydelig arbeid innen helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid.
• Medlem av NLF og Kranutleiernes Landsforening
• Egne interne opplæringsprogram
• ADR-bevis
• Et eget trafikkontor med direkte kontakt til bilene
• Datastyrt ordreregistrering
• Flåtestyring på materiell
ADR – farlig gods
Royal Transport AS har flere sjåfører og ansatte med
kompetanse innen farlig gods.
På de fleste av våre ruter, samt med lokale biler, har vi
mulighet til å transportere både stykkgods, radioaktivt
materiell, sprengstoff og løse tanker (multimodale tanker).
Vi kan i tillegg til selve transporten være behjelpelig med å
lage transportdokumenter som kreves ved ADR-transport,
samt merking.

VISION BECOMES REALITY
Versatile, safe and reliable: No matter what you have to move,
you are ahead with vehicles of the TII Group. Trust in us –
we are looking forward to face your challenges.
tii-group.com

TRANSPORTOPPDRAG MED BREDDE
Havneoperatør
Royal Transport er operatør på Straume Kai for Straume
Næringspark, og er godkjent av Kystverket. Straume Kai er
en ISPS-godkjent havn. I tillegg til lossing av båter håndterer
Royal Transport gods fra havn til kunde.
Spesialtransport
Royal Transport er blant landets største aktører innen
spesialtransport. Vi transporterer det meste av både store,
lange, tunge, brede og høye kolli. Vi har lang og bred erfaring
innen spesialtransport, og en egen prosjektansvarlig bistår
både før og under transporten. I tillegg benytter vi oss av
svært dyktige sjåfører til følgebiloppdrag, samt egen servicebil
ved behov.
Mobilkraner
Vi tilbyr mobilkraner med løftekapasitet etter behov. Alle
mobilkranene våre er utstyrt med eget radiosamband og
kamera som er montert på kranbommen. Mobilkranene har
god fremkommelighet med drift på flere akslinger. Vi har også
en spesialbygd henger til transport av kranbommer, når lavere
akselvekt er nødvendig.

Faste kjøreruter
Royal Transport AS har flere faste daglige og ukentlige ruter.
I tillegg har vi sporadisk transport hvor det ofte vil være ledig
kapasitet. Vi har samarbeidspartnere både nasjonalt og
internasjonalt, både for innhenting, utkjøring og terminalhåndtering. Royal Transport har daglige avganger fra oljebaser.
Vi foretar ekspressleveringer, uavhengig av godsets størrelse,
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Transport og montering av brakkerigger
Vi har et eget team med lang erfaring og biler bygd for dette
formålet. Vi tar alt fra komplette rigger til enkeltbrakker.
Lager og terminal
Royal Transport kan tilby sine kunder både terminaltjenester
og lagringstjenester. Dette innebærer vanlig terminalhåndtering med alle fasiliteter, slik som trucker, traverskraner og
lignende. Vi kan også tilby lagring for både kortere og lengre
perioder.
Truck og utstyrsleie
Det er mulig å leie flere typer trucker, maskiner og utstyr
hos oss. Utstyret kan også leies ut med personell, og vi tilbyr
tilkjøring og henting etter avtale.

VÅR PROSJEKTAVDELING
Vår prosjektavdeling holder til på Ulsmåg i Bergen. Her
jobbes det med de store og kompliserte oppdragene som
krever mye planlegging. Riktig planlegging bidrar til sikkerhet og effektiv gjennomføring av oppdragene, og skjer i tett
dialog med oppdragsgiver.
Prosjektavdelingen kan kartlegge hva som er gjennomførbart i hvert enkelt prosjekt, og hva som ikke er mulig
å utføre. Det viser seg imidlertid oftest at forespørslene
kundene kommer med, lar seg gjennomføre.
Prosjektavdelingen leverer også transportrelaterte
ingeniørtjenester.
Vi kan blant annet utføre transport av trafoer i forskjellige
størrelser, helt fra leverandør til bestemmelsessted, generatordeler til kraftverk, store anleggsmaskiner, store offshoreinstallasjoner, transport og montering av vindmøller etc.
Oppdragene kan bestå av både sjøfrakt, transport og kran-/
løfteoperasjoner, gjerne en kombinasjon av flere eller alle
disse gruppene. Ofte er utfordringene dårlig eller ikkeeksisterende veinett eller dårlige eller ikke-eksisterende
kaier. Dette kan vi gi del- eller totalløsninger på, alt etter
kundens behov og ønsker.

Ditt førstevalg innen påbygg
Industrivegen 11, 5200 Os • Tlf. 56 30 42 00
www.arka.no

Takk til våre samarbeidspartnere
Leverandør av LED arbeidslamper
til Royal Transport as

NORGES STØRSTE ETTERMARKEDSLEVERANDØR
AV ORGINALSLITEDELER TIL:

OSLO 23 03 96 30 STAVANGER 51 70 93 90
TRONDHEIM 72 56 60 00 BERGEN 55 53 51 00

Bil-Guss AS
Evjetun 4 3471 Slemmestad
Tlf. 3129 7500 • post@bilguss.no
Besøk vår nettside på www.bgu.no

www.tti.no

Gratulerer med 30 års jubileet!
FIRMAKORT FRA SHELL
SØK NÅ!
Opplev fordelene med euroShell Card.
Det naturlige valget til dine firmabiler.

Kokstadvegen 24, 5257 Kokstad // Tlf. 55 98 71 67 // www.scanauto.no

Royal Transport AS har valgt

IF SOM FORSIKRINGSLEVERANDØR
70855_0 Inhouse NO

Ta kontakt med Hallgeir Engen for en uforpliktende prat
om forsikring for bedriften din.

TELEFON 41 61 26 88 ELLER E-POST HALLGEIR.ENGEN@IF.NO

KOMPLETTE LØSNINGER.
SMARTE VALG.
Vestlandets finanshus er en god samarbeidspartner ved finansiering av
transportmateriell. Ta kontakt med oss for å finne de beste løsninger for din bedrift.
spv.no / brage.no

Kvalitet - Sikkerhet - Service
Moderne dekkverksted
Du finner oss i Haakonvernveien 61, 5173 Loddefjord
Tlf. 55 93 16 00

Vakttelefon: 924 62 257

Idrettsvegen 122 , 5353 Straume
Tlf: 56 31 42 00
firmapost@royaltransport.no
www.royaltransport.no
Booking/transportbestilling: booking@royaltransport.no

