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Terje Tandberg Transport AS utfører 
transportarbeid av større eller mindre art 
og alltid med høy kvalitet. Vi er lokalisert 
på Geithus i Modum, og tar oppdrag i hele 
Europa, hovedsaklig biltransport i Skandi- 
navia og jernbane i resten av Europa.  
Firmaet har drevet med transport- 
virksomhet siden 1977.

Hovedgeskjeften har tidligere vært papir-
transport, men nå har vi også spesialisert 
oss på transport av farlig gods (EX 2, EX 3, 
og Tank). I tillegg har vi tre kranbiler. Den 
ene går i transport for Modum Glassindustri, 
den andre for Byggeriet Øst, den tredje for 
Montér Åmot. Kranbilene har god kapasitet 
til andre oppdrag.

Vi har et vogntog og en semitrailer som 
går i papirtransport. ADR bilene (EX3 og 

Tankbil) går hovedsaklig i transport med 
varer til bergverksindustrien med EX3-gods 
til store deler av Norge og Sverige. I den 
senere tid har vi også gått til anskaffelse av 
en teleskop-laster som vi leier ut med eller 
uten fører. Skulle du ha akutt behov for 
transport av mindre gods så har vi også en 
budbil med henger til dette formål.

Firmaet er et familieforetak hvor Terje 
Tandberg og sønnen Audun driver bedriften 
sammen, med god hjelp av meget dyktige 
sjåfører.

Vi har også kapasitet til å påta oss andre 
transportoppdrag, og er konkurransedyktige 
på returlass tilbake til Østlandsområdet.

Ingen oppdrag er for store eller for små.  
Ta kontakt for et hyggelig tilbud!

Følg oss på Facebook:
Terje Tandberg Transport AS

Alltid tilgjengelig  

www.tandbergtrans.no
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Med D38 motorene kombinerer MAN kraft og 
effektivitet på en helt ny måte. Med motorytelser 
på 520 og 560 hk og dreiemoment fra 2500 til 
2700Nm setter denne motorserien en helt ny 
standard med hensyn til styrke, driftssikkerhet 
og økonomi.

Dette kraftstykket av en motor kan sitte i din 
neste bil! 

Opplev effektivitet og ny kraft: www.man.no

Effektivitet møter styrke 
28442_8 MAN Poster 70x50.indd   4

MAN Truck & Bus Danmark A/S
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Randsfjord Dekkservice AS
Bergermoen, 3520 Jevnaker

Tlf: 61 31 25 00 - Fax: 61 31 25 50

Dekkspertise!
dekkpartner.no

Dekkspertise!
Du er ikke i tvil! ”Personen som eier den der, må jobbe hos 
DekkPartner!” Og ja, våre ansatte er over middels interessert 
i dekk. Vi tilbyr et bredt sortiment fra markedets ledende 
leverandører, tilpasset din bil og kjørestil. Vi hjelper deg med 
dekkskifte og ser til at dekkene følger krav til dato, mønster-
dybde og lufttrykk. Vi dekker det meste!
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Tlf 32 27 01 00 // Adr Nybruveien 13, Krokstadelva

Det du trenger
der du trenger det
når du trenger det

Boligbyggerens proffpartnerwww.byggeriet.no
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