
KOMPETANSE UTGJØR FORSKJELLEN



• TILPASSEDE KRANLØSNINGER OG INSTALLASJON • HYDRAULISKE OG MEKANISKE REPARASJONER • SAKKYNDIG KONTROLL • SERVICE

Skreddersydd maritim hydraulikk
Truck Tek AS er en av Norges fremste totalleverandører 
av komplette hydraulisk løfteinnretninger og utstyr. 
Hos oss får du unike løsninger tilpasset dine behov, 
og vi sørger for solid oppfølging også etter at opp-
dragene er utført. Vi utfører også sakkyndig kontroll, 
inspeksjon og mekaniske og hydrauliske reparasjoner. 
Med verkstedlokaler og forretningsbygg plassert på 
Gårdsøya i Brønnøysund like ved dypvannskai og egen 
flytebrygge, ligger vi strategisk plassert midt i Norge. 
Nærhet til både oljebasene, hurtigrutekai og flyplass 
er også store fortrinn.

Vårt mål er å være en ledende totalleverandør av 
produkter og tjenester for den maritime flåten i 
Norge, og være i førersetet i utviklingen på vårt fag-
felt. Målet er å bygge langvarige kundeforhold basert 
på gjensidig tillit. 

Kvalitet i alle ledd
Snart 30 år i bransjen gjør at vi kan tilby både solid 
kompetanse og bred erfaring, og de fleste av våre ti 
ansatte har vært her i mer enn 15 år.  Firmaet er god-
kjent for sakkyndig kontroll  innen både G4, G7-G11, 
G13, TX og PX, og er også godkjent som  kvalifisert 
verksted iht. Sjøfartsdirektoratet. Vi har også sak-
kyndig personer på laste- og losseinnretninger på 
skip. 

For å få det beste resultatet må du ha den beste 
 samarbeidspartneren. Kompetanse utgjør forskjellen!
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Solide produkter – trygge tjenester
Truck Tek skal levere de best tilpassede marine 
kranene for utfordrende norske forhold, og tilbyr 
et bredt utvalg innen både foldekran, rettarmskran, 
stivbomskran og knekkarmskran. 

De spesialtilpassede løsningene våre utvikles i tett 
 samarbeid med våre kranprodusenter, og sikrer 
deg som kunde et optimalt resultat. Vi importerer 
 hydrauliske marine kraner fra Italia, samt hydrauliske 
løftevinsjer fra Tyskland.

Kunden i fokus
Truck Tek er opptatt av å ivareta gode kunde-
relasjoner og yte god service, som gjør at vi gjennom 
årene har bygget opp en stabil krets av faste kunder. 
Blant disse finner du

• Nova Sea AS 
• Marine Harvest Norway ASA 
• Lerøy Midnor AS 
• Ellingsen Seafood AS 
• Sinkaberg Hansen AS 
• Lerøy Aurora AS 



LANDETS BESTE UTVALG I SLANGER OG 
KUPLINGER • MOBILSERVICE

24/7-SERVICE FRA 31 AVDELINGER I NORGE

Grorudveien 55 C, 0976 Oslo 
Tlf.: 22 89 74 00 • Faks.: 22 89 74 09 

oslo@hydroscand.no • www.hydroscand.no

Hovedkontoret | Grorudveien 55B, 0976 Oslo | Tlf: 22 91 89 00

Kapteingata 2 • 7800 Namsos
Tlf: 74 21 66 00 • post@industrivarer.no

“Din service- og  
industripartner”

Vi tilbyr tjenester innen:
• Regnskapsføring • Lønn • Fakturering • Remittering • Betalingsoppfølging
• Budsjettering • Årsoppgjør • Rådgivning

Meråker Regnskapskontor AS, Sentrum, 7530 Meråker
Tlf. 74 81 34 00 • post@meraker-regnskapskontor.no
www.meraker-regnskapskontor.no

Samarbeidspartner med Truck Tek AS siden oppstarten i 1987 

7940 Ottersøy

Kjører hver dag

Namsos   -   Rørvik   -   Brønnøysund

Tlf. 917 61 510

Gårdsøyveien 23 – 8907 Brønnøysund – Telefon + 47 75 02 99 40
post@trucktek.no – www.trucktek.no

 • 
Co

nc
ep

t: 
JS

 M
ed

ia
 T

oo
ls

 A
/S

 • 
10

18
62

 • 
w

w
w

.js
no

rg
e.

no

 • 
Co

nc
ep

t: 
JS

 M
ed

ia
 T

oo
ls

 A
/S

 • 
10

18
62

 • 
w

w
w

.js
no

rg
e.

no


