VI OVERTAR DER ANDRE GIR OPP!

Stor og sterk!
Klepp Spesialtransport er et transportfirma som holder til på Klepp i Rogaland.
Siden starten i 1998 har vi vokst oss store og sterke. Både når det gjelder
antall ansatte, antall maskinelt utstyr og ikke minst at vi løfter stadig tyngre og
lengre. Mange lurer nok på om vi tok en skje med tran for mye i barndommen.
I tillegg til 20 erfarne og dyktige ansatte er vi også en godkjent lærebedrift
som gjør at vi forplikter oss å lære opp nye generasjoner i denne spennende
bransjen. Spesialtransport krever mer kompetanse enn ordinær transport. Og
vi skal kunne flytte alt. Da må våre kunder vite at våre ansatte er dyktige og
vet hva de gjør.
Selv om vi har vårt hovedvirke i Rogaland, tar vi på oss oppdrag over hele landet. Vårt motto er: «Vi overtar der andre gir opp!» - og dette har mange ganger
ført oss rundt omkring i vårt langstrakte land på jobb. Vi får jobben gjort.

Totalløsning: vi
leverer til avtalt tid
Vi gir våre kunder et tilbud om en totalløsning som
innebærer besiktigelse, realitetsvurdering, lasting, transportering og lossing ved ankomst. Med dette har vi full
kontroll på hele prosessen og kan dermed sørge for at
alle oppdrag blir levert og utført til avtalt tid.

Achilles anbudsregistrering
Vi er kvalifisert / registrert som leverandør i Achilles JQS som er en database for godkjente leverandører som skal legge inn anbud på jobber
hos mange av de store private og statlige selskapene. Dette i seg selv er
et kvalitetsstempel på oss som transportleverandør og viser potensielle
kunder at vi er en solid og seriøs aktør i denne bransjen.

Vi kan flytte alt!
Vi tar på oss alle typer godstransport da vi har utstyr
som takler det meste. Erfarne sjåfører og kranførere i
kombinasjon med riktig maskinpark og utstyrsnivå gjør
at vi sjelden må takke nei til et oppdrag.
Vi foretar en besiktigelse og foretar en vurdering av
hva som må til. Deretter sørger vi for både løfting,
transportering og lossing på en trygg og effektiv måte.
Vi transporterer 72 meter og opp til 80 meter lange vindmøllevinger, og oljemoduler på 400 tonn.

Vi tar på oss oppdrag å transportere alt som
er langt, bredt, høyt og tungt som::
- Hus
- Vindmøller
- Takstoler
- Anleggsmaskiner
- Tungtransport
- Oljerelatert utstyr
- Trafoer

Med vår bil- og utstyrspark
er vi klar for det meste
Vi har 15 biler fordelt på kranbiler og trekkvogner, samt en 250 tonns mobilkran.
Og vi har en lang rekke spesialtraller som dekker de fleste oppdrag. Noen som er
mangeakslet og tåler stor vekt og andre som kan trekkes ut for lengre objekter.
I tillegg har vi følgebiler som passer på at det er trygt å ferdes i trafikken.
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mskrittet.
Skal du

flytte?

- Det blir jo spennende! Har du kjøpt deg nytt hus?
- Nei, skal fortsatt bo i det gamle, men har kjøpt meg ny tomt på landet.
Tar med meg huset til et roligere sted, vekk fra byens larm.
- Hæ? Ta med deg huset?
- Ja, ikke noe problem. Jeg ringte bare Klepp Spesialtransport.
De flytter hele huset for meg!
- Såpass! Det må jeg se!

MOBILKRANER
Ing. Hans P. Øen AS
Verkstedveien 36 B, 3516 Hønefoss
Tlf: 67 17 66 90
www.liebherr-mobilkraner.no

Fardal Bil AS
Eideveien 1, 4373 Egersund
Tlf. 51 46 10 00 • www.fardalbil.no

PTH SERVICES AS ER EN TOTALLEVERANDØR AV TJENESTER
INNENFOR OVERFLATEBEHANDLING

Kontinentalveien 10, 4056 Tananger • Tlf. 51 69 27 80 • E-post: post@pth.no

www.pth.no

Fremtidens energi
krever spesialtransport
Selv om vi fortsatt er avhengig av oljen her til lands, er fornybar energi
fremtiden. I Norge er man allerede godt i gang med å sette opp vindmølleparker og andre typer fornybare energikilder. Og noen må jo frakte disse
komponentene på plass. Vi har etter hvert opparbeidet oss lang erfaring
på å transportere disse lange vindmøllekomponentene. En vindmøllevinge
er på 65 meter og vil etter hvert øke til 80 meters lengde. Med våre
spesialtraller og dyktige sjåfører manøvrerer vi de frem til ankomststed slik
at de kan produsere fornybar energi for både deg og meg.

Selvgående 9-akslet tralle
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Denne brukes inne på anlegg/baser og er selvgående med hydraulisk drift.
De egner seg godt der det er liten plass. De kan flytte store ting som
oljekomponenter, bygninger/hus, båter og annet. 2 stk. kan kobles sammen
der hver kan laste opp til 150 tonn.
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Bil og Anleggsdekk a.s

Optimizes fuel, oil and grease,
reduces diesel consumption
and the need for maintenance.

SPESIALTRANSPORT • KRANBIL
GODSTRANSPORT

Improves economy and reduces
environmental impact.

www.ncheurope.com - Kontakt Norge tlf. 951 403 34

Erik Jo Bendiksen, daglig leder - tlf. 908 68 399
Godstransport - tlf. 918 33 114
Dragelandsveien 1, 4380 Hauge i Dalane
post@bemy.no • www.bemy.no

For lokalt
næringsliv.

Det kan være svært
at følge med…

Totalleverandør på storbil • Tlf. 51 69 80 00

Vi sikrer vores kunder et forspring med kvalitetstrailere
fra Nooteboom og Pacton. Vi altid et bredt udvalg af brugte trailere
til omgående levering. Se mere på www.korsdaltrailer.dk

KORSDALTRAILER
Korsdal Trailer A/S
Bodalen 1, DK 8643 Ans
www.korsdaltrailer.dk

Tel. +45 40 13 65 77
henrik@korsdaltrailer.dk

REGIONENS LEDENDE

TRAFIKKSKOLE

Hvert år velger mer enn 1000 elever å ta føreropplæring ved Gerds Trafikkskole. Vi er den eneste
trafikkskole i distriktet som kan tilby opplæring i alle
førerkortklasser.

Oalsgata 50, 4319 Sandnes
Tlf. 516 64 411 • E-post: post@gerds.no

www.gerds.no

Kunnskap og pålitelighet er vårt motto
Faymonville Spesialtrailer er vårt merke
Norge og Sverige er vårt marked
Kristin Erdmann & Klaus-Dieter Erdmann
+47 412 570 91 // +47 924 242 15
post@traileragency.no // www.taileragency.no

Borevegen 5. 4352 Kleppe
Telefon: 51 42 51 55 / 932 15 061 / 932 150 62
Epost: post@kleppspesial.no
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