En moderne maskinentreprenør i Stryn
Vinsrygg Maskin ble etablert i 1994 og siden den gang har vi vokst jevnt til
der vi er i dag. Vi har pr nå 17 ansatte med ulik erfaring og kompetanse som
behersker de arbeidsområder og tjenester vi tilbyr. Vinsrygg Maskin er stolte
av våre medarbeidere. Anleggsarbeid er ikke lenger et tradisjonelt
«mannfolkyrke» noe som gjenspeiler seg ved at flere av våre dyktige lastebilsjåfører og anleggsmaskinførere er kvinner. Hos oss har vi også til enhver tid
lærlinger på plass. Det er fint å kunne bidra i lokalsamfunnet ved å både tilby
de unge opplæring og arbeid, samt at vi kan overføre vår kompetanse til den
neste generasjonen av anleggsarbeidere. På den måten sikrer vi også
utviklingen for fremtiden. Kan en maskinentreprenør ta hensyn til miljøet?
Selvsagt. Vi bidrar der vi kan. Bl.a. har vi gått til anskaffelse av et elektrisk
knuseverk – som den første i landet.
Vinsrygg Maskin har sentral godkjenning og ADK-kompetanse.
Og vi har kompetente bergsprengere og bergsprenginsledere.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Maskinpark
Vinsrygg maskin har utstyret på plass.
Vi er bemannet og utstyrt for å klare alle typer
anleggsjobber. Med gravemaskiner fra 2,5 tonn
til 40 tonn, hjullastere, dumpere, tippbiler,
maskinsemi, borerigger for sprengning og
2 komplette knuselinjer for grov- og finknusing
er vi klare for det meste.

Våre tjenester
Vi driver hovedsakelig med tradisjonelt anleggsarbeid som innebærer asfaltering, betongarbeid,
brøyting, drenering, entreprenørvirksomhet,
graving, massetransport, planering, knusing
og boring/sprenging.

Våre kunder er både private, næringsliv
og det offentlige.

Leverandør av JCB og
Doosan anleggsmaskiner
Rakkestadveien 10, Askim
96 50 90 50

Velkomen til Hydla og Stryn!
Det unike med hytter i Stryn er at det
skjer noko heile året.
Stryn er ein av dei store turistkommunane
på vestlandet med variert aktivitet året rundt.
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Leverandør av sprengstoff og tennmidler
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Jobber vi
har utført
Vi har mange tidligere fornøyde kunder og vi er
selv stolte over den jobben vi gjør. Vinsrygg
Maskin opparbeider hyttetomter, hustomter,
kommunale VA-anlegg samt veivedlikehold for
både Statens Vegvesen og kommunen.

Her er noen av prosjektene våre.
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Knuseverk
Vi har mobilt knuseverk som takler de fleste knuseoppdrag
innen stein, betong og asfalt. Ved å flytte knuseverket til
byggeplassen kan man spare mye tid og utgifter ved at man
slipper å frakte større masser fra tomta til stasjonært knuseverk
og deretter tilbake i form av knuste masser. Våre mobile
knuseverk rigges opp på kort tid og kan hurtig tas i bruk.
Vinsrygg Maskin er opptatt av miljøet og vi vil bidra til å
minimere utslipp der vi kan. Derfor har vi bl.a. gått til
anskaffelse av den første elektriske knuseren i landet, noe som
vi selvfølgelig er stolte av. Etter ett år mead prøving og utvikling
av prototype så bygger vi en helt ny elektrisk knuser i
samarbeid med FH Carlsen.

Takk til våre
samarbeidspartnere!

Rørlegging • Bad • Nyinstallering
Innredning • Varmepumpe • Rehabilitering
Tlf. 916 26 586

www.kravik.no

CARLSEN OMEGA J960 ELEKTRISK KNUSEVERK I AKSJON

100% elektrisk – NULL utslipp!!
Brukervennlig start/stopp på bryterpanel
Leveres med sidebånd og grizzly for å ta ut gruvesubb
Kan leveres med inverter for å reversere ved kiling
Carlsen Omega – sammen med Maskin Mekano Elektrisk sikteverk gir 100% grønn Knusing og sikting
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