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telefon:   918 96 900
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Nordic Crane Sør AS (NCS) er en total-
leverandør av kran- og transporttjenester 
for oljeindustri og byggebranjen. NCS har 18 
erfarne ansatte som står klare til å levere et 
bredt spekter av løsninger innen løft og frakt. 
Vi har en moderne og allsidig maskinpark med 
mobilkraner og lastebilkraner, og vi utfører både 
vanlige transportoppdrag og spesialtransport. 
NCS er eid av Crane Norway Group, som til 
sammen har 11 avdelinger som sprer seg over hele 
landet.

En stor del av virksomheten vår skjer i tilknytning til 
den landbaserte oljeindustrien. Vi viderefører en lang 
kunnskapstradisjon knyttet til blant annet dokumentasjon 
av HMS-rutiner, og er stolte av å kunne levere 

NORDIC CRANE SØR AS ER 
SØRLANDETS STØRSTE 
MOBILKRANOPERATØR, MED 
VIRKSOMHET I AGDERFYLKENE 
OG SØRLANDSREGIONEN.

kostnadseffektive tjenester på en trygg og forsvarlig måte.
For oss er det viktigste å alltid være tilgjengelige for 
kundene våre. Behov oppstår like gjerne utenfor 
arbeidstid, og vi strekker oss langt for å bistå når 
behovet oppstår. Med våre fleksible mobile enheter, 
er vi alltid klare for å ta på oss et nytt prosjekt. Vår 
visjon er “Alltid på Plass”, og våre verdier er «Stole 
på», «Glede», «Løsningsorientert» og med dette 
godt innarbeidet i organisasjonen, tilbyr NCS alltid 
de optimale løsningene på vegne av kunden.

NCS har pr.d.d 10 mobilkraner fra 25t-220t 
– 3 stk kranbiler fra 43t/m -95 t/m og flere 
semitrekkvogner, i tillegg har vi samarbeid 
med flere samarbeidspartnere slik at NCS er 
godt rustet til ulike forespørsler.
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Fleksible 
og løsnings-
orienterte

SKAL VI KJØRE TUNGT ELLER LANGT? 
SKAL VI FLYTTE BJELKER PÅ 

KRONGLETE ANLEGGSVEIER? 
VI ER «ALLTID PÅ PLASS». 

I mer enn tjue år har vi transportert tungt, bredt eller langt. 
Gjerne på de smaleste veier du kan tenke deg. Dette løser 

vi med god planlegging, lang erfaring, velegnet utstyr og 
ikke minst med våre dyktige sjåfører.

Vi kjører kjører både tungt, langt, bredt og høyt, 
og dette er utfordrende transport. Ofte inne på 
områder som krever at sjåfør og ekstra personell 

må samarbeide for å kunne manøvrere bil og 
tralle på best mulig måte. Til transporter av 

dette slaget benytter vi blant annet bilen til vår 
erfarne sjåfør, Anders Ormseth, en Volvo FH 

16 med hele 600 hestekrefter og en av våre 
Goldhofer bjelkehengere. Våre Goldhofer 

bjelkehengerne har kapasitet til transporter 
opp mot 50 meter lange gods, vel å merke 

inne på lukket område.
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ARKA er totalleverandør av 
transportprodukter og vi er stolt 
leverandør av EFFER kraner til 
Nordic Crane Sør.

ARKA tilbyr komplette og 
skreddersydde løsninger som 
også inkluderer serviceavtaler 
med årlige kontroller.

ETT STOPP, EN LEVERANDØR 
— ENKELT FOR DIN SKYLD

www.arka.no
Følg oss på facebook!

Tlf: 56 30 42 00
arka@arka.no

STØRST I 
REGIONEN PÅ 

STORBIL!
T: 51 69 80 00

E: post@jaerenstorbil.no

Drivstoff  | Smøreolje | Hydraulikk | Luft | Vann | Ventilasjon | Prosess 

www.ditech.no
Ditech AS | Linnestad Næringsområde | 3174 REVETAL | Tel.:+47 33 30 68 00 | post@ditech.no

Ditech AS | Bleivassvegen 77 | 5363 Ågotnes | Tel.: +47 56 33 52 30 | bergen@ditech.no

FILTER
      til alt utstyr

DIN DEKKLEVERANDØR

Mjåvannsvegen 198, 4628 Kristiansand
Tlf 380 84000    Mail post@mjdekk.no

www.mjavanndekk.no

 DEKK    ENTER

 DEKK    ENTER

Epost: post@hydraspec.no     -     Nye Teglverks vei 11, 4632 Kristiansand     -     www.hydraspec.no

 SYLINDEROVERHALING  -  24/7 VAKT

Leverandør til Nordic Crane Sør av:
Arbeidstøy, verneutstyr og profilartikler

Mjåvannsveien 15, 4628 Kristiansand

MEIERIGATA 17, 4349 BRYNE 

TELEFON: 51 77 95 80       MOBIL: 906 70 170
   wforsikring@waco.no        www.waco.no

WACO FORSIKRINGSMEGLING AS

Vi har montasje av tårnkran. Arbeid på Domkirka i Kristiansand.
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Nordic Crane Sør AS
e-post: sor@ncnord.com
tlf: 38 00 61 61
www.cranenorway.com

Håvard Jahren
General Manager
tlf: 916 57 877 
hvja@ncsor.com

Terje Skaret
Coordinator
tlf: 918 96 900
tesk@ncsor.com

vakttelefon:   918 96 950


