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LEDENDE AKTØR I LOGISTIKKBRANSJEN
I SPISSEN FOR GOD SERVICE
IPS Nordic AS er en av de ledende aktørene som serviceprovider ovenfor logistikkbransjen i Norden.
Med korte beslutningsveier internt, rask koordinering og
tett dialog er vi i stand til å tilpasse oss det våre kunder
trenger i en bransje som stadig forandrer seg.
Med verksted og servicesenter i Norge, Sverige og Danmark
– er vi tilgjengelig for deg og dine behov. Våre kompetente
mekanikere og medarbeidere står klare til å hjelpe deg ved
våre moderne og profesjonelle fasiliteter.

IPS SERVICE AS
Langhus, Norge

På Langhus i Viken fylke finner du vårt kontor og verksted i
topp moderne lokaler. Vårt motto er «Dine utfordringer
– vår kjernedrift», og det er nettopp det vi liker,
utfordringer det er vår styrke og din trygghet på at
vi får jobben gjort.

VÅRE TJENESTER
‣ Trailerservice/-reparasjon
Vi utfører service og vedlikehold på trailere og påbygg til
tyngre kjøretøy. Våre verksteder kan utføre reparasjon
av små og store skader på ditt kjøretøy, og vi utfører
EU-kontroll.
‣ Servicebiler / Breakdown service 24/7
Vi har 3 godt utstyrte servicebiler som daglig opererer
i området Oslo–Gardermoen. To av våre biler er mobile
verksteder, som også har et utvalg av reservedeler med
seg til enhver tid.

IPS RANGERING AS
Langhus, Norge

Bilene er tilgjengelig for utkall til øvrige steder etter behov.
Ring vår vakttelefon på 990 99 411
‣ Storbilvask
Vi tilbyr storbilvask til alle typer lastebiler, busser,
containere og trailere. Herunder både utvendig og
innvendig rengjøring av godsrom.
‣ Service på kjøle- og fryseanlegg
Vi utfører service og vedlikehold på kjøle- og fryseanlegg
til tyngre kjøretøy.
‣ Dekkservice
Vi er forhandler av Vianor og representant for Conti 360.
Vianor er Nordens ledende innen dekk, og vi er stolte av
å føre dette sterke varemerket hos oss.
‣ Drivstoff / tankanlegg
På vårt nye moderne tankanlegg på Langhus kan du fylle
diesel, avgiftsfri diesel, HVO og ADblue.
‣ Reparasjon av containere
IPS Service utfører service, vedlikehold og reparasjon av
containere og vekselflak.
‣ Bilglass 1
Ta kontakt for et godt tilbud på skifte av frontrute.

‣

Servicesenter,
Langhus

IPS Rangering er et eget selskap i IPS Gruppen
som utfører intern rangering av containere,
vekselflak og trailere. Vi har høy kompetanse på
intern rangering for store kunder, blant annet
PostNord i Norge.
Kontakt oss gjerne for et godt tilbud.

Våre advokater har spisskompetanse
og bransjeerfaring innenfor ditt
virksomhetsområde. Vi hjelper deg med
både kollektiv og individuell
arbeidsrett.
møt vårt team på www.binghodneland.no
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IPS MALMØ AB
Malmø, Sverige

I Lodgatan 20, finner du vår virksomhet i Malmø, Skåne.
Stedets sentrale beliggenhet gjør dette til et viktig
knutepunkt for logistikken ut på kontinentet og derfor
en god støttespiller for deg på veien.

VÅRE TJENESTER
‣ Trailerservice/-reparasjon
Vi utfører service og vedlikehold på trailere og påbygg til
tyngre kjøretøy. Våre verksteder kan utføre reparasjon av
små og store skader på ditt kjøretøy.
Vi har Breakdown service 24/7
‣ Storbilvask
Vi tilbyr storbilvask til alle typer lastebiler, busser,
containere og trailere. Herunder både utvendig og
innvendig rengjøring av godsrom.
‣ Dekkservice
Vi er forhandler av Vianor og representant for Conti 360.
Vianor er Nordens ledende innen dekk, og vi er stolte av
å føre dette sterke varemerket hos oss.

Servicesenter,
Malmø
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Bertel O. Steen

Din totalleverandør av Mercedes-Benz nyttekjøretøy fra Citan til Actros og Arocs.

Kontakt oss for mer informasjon. Importør: Bertel O. Steen AS.

IPS PADBORG AS
Padborg, Danmark

Rett ved grensen til Tyskland finner du vårt verksted og
servicesenter i Padborg. Beliggenheten, i umiddelbar
nærhet til E45, er en stor fordel for rask og enkel hjelp til
både reparasjoner og vedlikehold for deg på farten.

VÅRE TJENESTER
‣ Trailer service / reparasjon
Vi utfører service og vedlikehold på trailere og påbygg til
tyngre kjøretøy. Våre verksteder kan utføre reparasjon av
små og store skader på ditt kjøretøy.
Vi har Breakdown service 24-7
‣ Service på kjøle- og fryseanlegg
Vi utfører service og vedlikehold på kjøle- og fryseanlegg
til tyngre kjøretøy.

Servicesenter,
Padborg

‣ Autoline
IPS Padborg AS er importør av Autoline-produkter til det
danske markedet. Autoline er en solid norsk produsent og
leverandør av sandstrøere til alle typer tyngre kjøretøy
– fra varebil til lastebil/tungtransport og trucker.
Fra vårt lager i Padborg leverer vi Autoline sine produkter
over hele Danmark. Våre dyktige mekanikere utfører både
service og montering på vårt verksted.
Ta gjerne kontakt med oss for et godt og tilpasset tilbud.

HVORFOR VELGE OSS?

Som kunde hos IPS Nordic har du hele tiden en
tett dialog med oss, noe som gjør at vi raskt kan
tilpasse oss akkurat hva du etterspør av servicer
og tjenester. Vi har et stort fokus på effektivitet,
noe vi oppnår med korte beslutningsveier internt
og en stor arbeidskapasitet internasjonalt.

VI TENKER GRØNT

I vår bransje rettes ofte søkelyset på miljø og
utslipp. Derfor er vi hele tiden på jakt etter ny
teknologi og kunnskap omkring hvordan vi kan
redusere utslipp av klimagasser og legge igjen
minst mulig avtrykk på miljøet. Våre medarbeidere
er faglig oppdatert, og vet hva som skal til for at
dine kjøretøy skal kunne leve opp til samfunnets
forventninger og krav til bærekraft og miljø.
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IPS SERVICE AS
Berghagan 5, 1405 Langhus – Norge
+47 990 99 411
service.no@ipsnordic.com
IPS MALMØ AB
Lodgatan 20, 211 24 Malmö – Sverige
+46 72-254 15 55
service.se@ipsnordic.com
IPS PADBORG AS
Europavej 15, 6330 Padborg – Danmark
+45 69 15 63 30
service.dk@ipsnordic.com

www.ipsnordic.com
Totalleverandør innen
materialhandling og lifter

www.brubakken.com

Takk til våre
samarbeidspartnere

