INGENTING ER UMULIG,
DET UMULIGE TAR BARE LITT LENGER TID!

KVALITET OG SERVICE
I OVER 40 ÅR
Helgesen Maskin AS ble etablert på Finnsnes i 1977.
I over 40 år har vi levert kvalitetsmaskiner, verktøy og
utstyr til bygg, anlegg og industri.
Vi vektlegger kvalitetsprodukter fra seriøse leverandører, og spekteret
utvides jevnlig. Vi har et ønske om å være din totalleverandør innen
vår sektor, og fokuserer derfor mye på å være konkurransedyktige
både på service, pris og ikke minst kvalitet.
Vårt salgs- og serviceapparat har lang og bred erfaring, og en overordnet oppgave er å skaffe våre kunder et optimalt tilpasset produkt – og
servicetilbud. For å sikre rask levering er vår målsetning å lagerføre
det meste av katalogens produkter. Foruten et rikholdig delelager, har
vi et kvalifisert serviceverksted for alle våre produkter.
Vi håper at vår personlige oppfølging legger grunnlaget for et godt
samarbeid med våre kunder.

Ford Ranger

Ford Transit Connect

Ford Transit Coustom

Ny 2,0 TDCI motor med hele 213 hk
og 500 Nm
Leveres med 170 og 213 hk diesel og 10
trinns automat
3.500 kg i tilhengervekt
Norges mest solgte pick-up i 2020.
Nyttelast på hele 1100 kg.
Kan også leveres som Raptor utgave

Leveres i 2 lengder
Fås med 8 trinns automatgir
Webasto som standard
Kan leveres i 4 utstyrsvarianter, trend, proff+,
sport og active
Klasseledende kjøreegenskaper

Leveres i 2 lengder
Fås med automatgir
Kan leveres som ladbar hybrid
Fås i hele 5 forskjellige utstyrsnivå, trend,
trail, limited, active og sport
Klasseledende kjøreegenskaper
Mulighet for 9 seter.

Ford Explorer Plug-in
hybrid

Ford Transit 2T

Ford Mustang Mach-E

Leveres med AWD ( 4x4)
Leveres i 3 lengder
Leveres med høyt eller halvhøyt tak
Nyttelast på inntil 2.259 kg i nyttelast
Webasto er standard
Inntil 4,2 meters Lasteromslengde.
Leveres som Buss ( 17 seter)

Helelektrisk Ford Mustang med opptil 351 hk
Kan leveres med bakhjulsdrift og AWD
opptil 610 km rekkevidde
Hurtiglading
Romslig bil med fantastisk design

Stor 7 seters SUV med hele 457 hk og 820 Nm
Ladbar hybrid
Leveres i utstyrsnivåene ST-Line og Platinum
Hele 2.500 kg. Tilhengervekt
Kan også leveres som varebil
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SERVICETJENESTER
Helgesen Maskin er en serviceorientert bedrift som tar
hånd om dine behov innen service og vedlikehold på
produkter innen borstål, filter, olje, spesialutstyr,
sveiseutstyr, verktøy, verktøyutstyr og verneutstyr.
Du kan trygt overlate ansvaret for servicen til våre servicemedarbeidere. Vi installerer maskinene og lærer opp ditt personale. I tillegg til
tryggheten i gode maskiner og god opplæring, får du også mulighet
til å tegne en serviceavtale. Til sammen er dette et konsept som gir
merverdi hele veien.
Opplæring – Vi ser på det som en av de viktigste investeringene for
oss selv og våre kunder. Et produkt blir ikke bedre enn det personalet som tar hånd om det.
Installasjon – Det er viktig at kyndig personell utfører installasjon
av maskin eller anlegg. Våre serviceteknikere har lang erfaring i
nettopp dette.
Ombygging – Ombygging av maskiner kan gjelde sikkerhetsutstyr,
nye styresystem, montering av ekstrautstyr, renovering med mer.
Dette krever bred erfaring med ulike typer produksjon og utstyr, noe
våre serviceteknikere har.
Vedlikehold – Et selskap som leverer avansert produksjonsutstyr
trenger servicepersonell med erfaring og effektivitet. Dagens linjer
produserer ofte i flere skift per døgn og med begrenset bemanning.
Da øker kravene til forebyggende vedlikehold og service for å slippe
uventede stopp. Vi tegner en serviceavtale med deg som garanterer
et godt planlagt forebyggende vedlikehold av ditt utstyr.
Akuttservice – På tross av et godt planlagt, forebyggende vedlikehold inntreffer iblant uventede stopp. Å raskt kunne innfinne seg når
kunden har problemer, er vanligvis den største utfordringen en
serviceavdeling har å hanskes med. Dette oppnås med hjelp av
planlegging, fleksibilitet og et nært samarbeid med kunden.

PRODUKTENE VI
KAN TILBY DEG
En stor del av produktene er kjent for våre kunder,
men vi har også tatt med en del mindre kjente
produkter i vårt sortiment. Vi leverer i tillegg
en rekke andre produkter og løsninger.
Vårt satsningsområde er utleie av bil og utstyr, samt spesial
produkter for bygg- og anleggsbransjen. Vi tilbyr et bredt spekter
av maskiner, utstyr og verktøy.
Vi fører blant annet SECOROC og Boart Longyear borstål, portable
kompressorer og generatorer fra Atlas Copco, SHELL og FINA
smøreprodukter, sveiseutstyr fra Lincoln Electric, verktøy fra Heyco
og KCL, strømaggregater fra Loncin, elektroverktøy fra Lavor,
Milwaukee og Metabo, motorsager fra Echo og Shindaiwa, samt
snøfresere og gressklippere fra Snapper, B&S og Yanmar.
På vår nettside www.helgesen-maskin.as
kan du finne ytterligere presentasjoner av våre produkter.

BILER, MASKINER
OG VERKTØY
Helgesen Maskin driver med utleie innen en rekke
områder. Skulle du trenge et kjøretøy kan vi tilby det
meste innen personbiler, varevogner og pickuper,
minibusser(7–9 seter), varebiler (5,5–16m3),
biler med skap og bakløft samt
spesialkjøretøyer som, snøscooter.
Vi leier også ut kompressorer og pumper.

SAMMEN
LEVERER
VI VARENE!

Takk til våre
samarbeidspartnere

EN GANG PROFF, ALLTID PROFF

SAMMEN
LEVERER
VI VARENE!

I over 100 år har Citroën varebiler vært håndverkeren og servicenæringens partner.
CITROËN BERLINGO PROFF
CITROËN JUMPER PROFF
Citroën varebiler fåes i flere lengder og høyder, fra 3,3 m3 til 17 m3.
NYBILGARANTI
5
ÅR/200.000
KM
NYBILGARANTI
ÅR/250.000 KM
Citroën varebiler leveres med flere motoralternativer
av nyeste 5generasjoner.
Det er mulighet for automatgir, 4x4 eller elektrisk.
Alle Citroën varebiler leveres meget godt utstyrt. I tillegg kan du velge i en rekke
av utstyr som dekker ditt behov. Se mer på citroen.no

NY CITROËN JUMPY PROFF
NYBILGARANTI 5 ÅR/200.000 KM

I generasjoner har norske håndverkere og servicenæringen hatt Citroën som sin favoritt fordi vi
lytter til deres behov og leverer varene, hver gang. Våre varebiler fås i opptil tre lengder uten
å gå på kompromiss med komforten i førersetet. Vi har flere lav utslipps motor alternativer og
mulighet for automatgir. I tillegg kan du velge mellom en rekke innredninger som vinduer i
dørene og kledning i lasterommet. Citroën varebil - rom for alle behov.

30 ÅR

I SAMARBEID MED
HELGESEN MASKIN AS

Se mer på citroen.no eller ta kontakt med oss i dag, slik at vi kan tilpasse en varebil.

EN GANG PROFF, ALLTID PROFF

citroen.no
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Helgesen Maskin AS
KONTAKT OSS
Postadresse:
Boks 270, 9305 Finnsnes
Besøksadresse:
Ringveien 46, 9300 Finnsnes
Telefon: +47 77 84 10 46
E-post: post@helgesen-maskin.as

www.helgesen-maskin.as

