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Etter en Påske som her i sør inneholdt alt fra snøstormer til fantastiske vinter-
og vårdager er vi snart halvveis inne i et nytt rekordår for norsk økonomi. For
det blir vel rekorder i år også? Eller er det på sin plass for oss ukuelige optimister
å endelig lytte til spådommene fra de mer realistiske og nøkterne? Hva om de
skulle få rett i at toppen er passert? Et faktum er det i alle fall at de fleste bedrifter
i landet vårt er høyt oppe nå, og et fall fra høyden rammer vanligvis hardt. Jeg
innrømmer gjerne å være blant dem som har ryddet bort de dystreste minnene
fra sent åttitall og tidlig nittitall…

Mangelen på arbeidskraft kan fort bli vår største utfordring. Norge har bare 4,5
mill. innbyggere, mens flateinnholdet er større enn både Japan og Italia med
sine hhv. 130 mill. og 59 mill. innbyggere. Vi har mye hardt fjell, så behovet for
maskiner og arbeidskraft er stort. Norge vil derfor være avhengig av arbeidsinn-
vandring for å løse fremtidige oppgaver. Opportunistiske bemanningsselskaper
nyter godt av et stort tilbud av mennesker som ønsker seg til Norge for å jobbe,
og en rekordstor etterspørsel etter de samme. Dette er bra, men burde ikke
myndighetene jobbe proaktivt i forhold til å regulere markedet til beste for nye
og gamle innbyggere, og landet som helhet?

For å kunne nyttiggjøre oss naturressursene på en mest mulig optimal måte vil
forbedring av infrastruktur være nødvendig. Dessverre blir vei og jernbane fort-
satt sett på som en kostnad i statsbudsjettet, og ikke som en investering i frem-
tidig velferd. Er det derfor politikerne alltid nedprioriterer infrastruktur?

Joda, det hersker liten tvil om at Norge er et av verdens aller beste land å bo i og
drive virksomhet i. Så blir vel antakelig spørsmålene over som luksusproblemer
å regne?

Og husk: «Med Hitachi og Bell – gjør mye seg sell.» Ha en fin vår!

Tom Johansen, adm.dir.
tom.johansen@nanset.no
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Slagordet ”stabil råtass” skulle i første rekke karakterisere en stødig

og god maskin, til tross for begrenset plass til motvekt. Stabil er

den til gangs. I tillegg har maskinen vist seg å gi sine eiere mini-

male vedlikeholdskostnader og er svært stabil i drift. Stabilt høye

salgstall, stabil god kundetilfredshet og stabil annenhåndsverdi

bekrefter at forfatteren av slagordet for 7 år siden skjøt blink.

Nå skal vinneren igjen fornye seg. Vi har knallforventninger til

den nye ZX85US serie 3. En tjuvtitt fra de første testene forteller

om 5 % høyere produksjon, lavere driftskostnader og ytterligere

forbedret førermiljø. Med et støynivå på kun 72dB i hytta er maskinen

kanskje den mest stillegående i sin klasse.

Norske kunder vil få maskinene levert med satellitt-kommunika-

sjon, tyverisperre og ryggekamera som standard.

Ta kontakt med din Nanset-selger i dag da det norske
markedet vil få begrenset tilgang til ”den nye råtassen”
i 2008.

I 2001 ble EX75US lansert under slagordet ”stabil
råtass”. Hitachi har med denne, og etterfølgeren fra
2003, ZX85US, satt kraftige spor i 8 tonns markedet
i Norge. Nanset Standard har mer enn 400 fornøyde
kunder av denne maskintypen!

Flere titalls kunder på venteliste

før vi hadde et bilde å vise til

forteller noe om markedets

forventninger til nykommeren.
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16 NYE
BELTEGRAVEMASKINER LEVERT
VASSBAKK & STOL AS – KOPERVIK

Vassbakk & Stol AS er et spesialfirma for grave- og

sprengningsarbeider, samt masseforflytning. Selskapet

ble etablert i 1969 og har i dag over 280 entusiastiske

medarbeidere. Selskapet har hovedkontor i Kopervik

på Karmøy, og avdelingskontor på Morvik i Horda-

land og i Sandnes. Entreprenøren tilbyr sine tjenester

langs hele Vestlandskysten og markedsposisjonen er

sterk.

Våren 2007 ble Vassbakk & Stol AS og Nanset

Standard AS enige om en maskinhandel på 16 Hitachi

beltegravemaskiner, med masse ekstrautstyr. Nanset-

selger Kjell Joar Sleire hadde gleden av å signere

gigantavtalen i de nyinnvidde kontorlokalene til

Vassbakk & Stol AS i Kopervik.

De fleste maskinene ble levert i løpet av sommeren,

de siste like før jul. Etter denne handelen er hver tredje

beltegravemaskin hos Vassbakk & Stol en Hitachi.

Servicesjef hos Vestlandsentreprenøren, Knut Magne

Knutsen, har koplet opp alle de nye maskinene til sin

PC. Herfra henter han opp nyttig informasjon for

optimal drifting.

Maskinsjef Jostein Ytreland hos Vassbakk & Stol

med kontraktene, sammen med en fornøyd Kjell

Joar Sleire fra Nanset Standard.

2 x ZX-85 US og 1 x ZX-350 LC 3 3 x ZX-280 LC 3
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:fakta
maskiner som ble levert:
2 stk ZX-85 US - 8 tonnere

2 stk ZX-135 US - 15 tonnere

2 stk ZX-160 LC 3 - 17 tonnere

3 stk ZX-225 US LC 3 - 25 tonnere

3 stk ZX-250 LC 3 - 27 tonnere

1 stk ZX-350 LC 3 - 39 tonner.

3 stk ZX-280 LC 3 - 32 tonnere
(hvorav 1 til deres datterselskap Lars Staupe AS
i Sveio)

Maskinsjef Jostein

Ytreland og servicesjef

Knut Magne Knutsen

foran en av nykommerne.

3 x ZX-225 US LC 3
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Verdens største
radiostyrte
gravemaskin

Nelly ble født som en Hitachi Zaxis 850H for 6 år siden. Eieren,
Hæhre Entreprenør AS, brukte henne blant annet til bygging av
ny E6 ved Klemetsrud syd for Oslo.

Fra graver til boremaskin…
Om det er en stund siden Nelly ble

ombygget. Og selv om hun er

behørig omtalt i anleggsmagasin

landet over: Vi velger likevel å tro

at nyhetsinteressen fortsatt lever

rundt gravemaskinen som ble bore-

maskin. Maskinen, som for øvrig er

døpt etter kona til maskinføreren

(Sven Bertelsen), flytter ikke lenger

masse, men brukes til å bore hull for

sprengning av 100.000 fm kubikk

stein.

Nelly – 150 tonn
Med syv tonn ekstra motvekt i

bakenden, i tillegg til de 13 tonn

som lå der fra før, står nå maskinen

ekstra støtt under boring. Laste-

skuffen i stikkeenden er erstattet

med en Montabert X-Trend HC 109

boreapplikasjon. Aggregatet fra

Kocurek har en stikke på 10 meter,

avkortet med to meter på grunn av

tyngde og vinkel. Stikka ble delt i

to, forkortet med to meter og svei-

set på den nederste delen med 56

graders negativ vinkel. Dette gjorde

at Nelly nå kan bore i høyder på ca.

20 meter og hennes rekkevidde i

horisontalplanet er 22,5 meter. Hun

er fiffet opp med 11 Xenon-lamper

og slangebruddsventiler på stikke-

og skuffesylindre. Boreapplikasjonen

er nok den første i verden med

radiostyring. Dermed kan 105 tonn

tunge Nelly antakelig smykke seg

med tittelen ”verdens største radio-

styrte gravemaskin”. Nansets service-

sjef Knut Gaarde har hatt ansvaret

for montering av hydraulikk og

radiostyring, og har sammen med

en fantasifull og fordomsfri kunde

bevist at ingen ting er umulig hvis

en bare er kreativ nok og produk-

tet er til å stole på.

Verdens største radiostyrte grave-

maskin i aksjon. Nelly evner å

kombinere tyngde med eleganse.



Pål Stenberg ble den første maskin-

føreren i Norge av den nye Hitachi

serie-3 hjulmaskin. Som ansatt hos

Kaare Mortensen AS har Stenberg

lang erfaring med Hitachi. Etter

lang ventetid ble maskinen, en ZX

170WT-3, levert drammensavdel-

ingen til grunnentreprenør Kaare

Mortensen AS. Det er først og

fremst mobiliteten som imponerer.

En utrolig rask og sterk maskin

skryter den erfarne maskinføreren.

Trippelbom gir, sammen med

kamerafunksjonen, et større og

tryggere bruksområde i gate- og

bymiljø. Maskinen er utrolig betjen-

ingsvennlig. Et eksempel på en

praktisk detalj er at en kan aktivere

arbeidslås og pendellås med beina,

mens en beholder hendene på

spakene.

Selvsagt er Nanset Standard stolt av

å være en viktig partner for Kaare

Mortensen AS, som ihht. Lindorff

fremsto som Norges sunneste maskin-

entreprenør i 2007.

Følgende står å lese på hjemme-

siden deres: ”En forutsetning for å

lykkes er en maskinpark som alltid

er operativ. Det betinger solide

maskiner og rask og god service.

Gjennom mange år har Nanset

Standard AS vært vår hovedleve-

randør av Hitachi maskiner. Deres

produkter og serviceinnstilling gjør

oss i stand til å utføre jobben effek-

tivt og som avtalt med våre kunder”.

www.kaare-mortensen.as

FØRSTE HJULMASKIN AV SERIE-3
LEVERT KAARE MORTENSEN

Pål Stenberg godt plassert i hytta

på ZX170WT-3.

Kaare Mortensen AS er en godt etablert maskinentreprenør på markedet,
kjent for å opptre grundig og ryddig. Firmaet har vært kunde hos Nanset
Standard siden starten i Larvik i 1990.
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Road Show2008

On the road again...

Etter høstens suksess i Nord-Norge

skal vi nå besøke 18 steder fra

Kristiansand i sør til Klæbu i nord.

Nanset Standard er tradisjonelt

kjent for sin styrke på gravemaskin-

siden. Ikke alle vet at også hjullast-

erne og dumperne våre stiller i

ypperste klasse. Derfor vil vi på

Road showet i april ta med oss et

eksempel fra den nye hjullaster-

serien til Hitachi og selvfølgelig en

Bell-dumper. For oss blir det flott å

vise frem maskinene lokalt, og det

er en stor glede å ønske deg vel-

kommen til en hyggelig prat.

Du vil se vår Bell B25 dumper som

med sin ultramoderne motor fra

Mercedes Benz, moderne girkasse-

teknologi og unike vektbesparende

konstruksjon sikrer eieren kost-

nadseffektiv drift. Hele veien fra

fronten til lastekarosseriet er det

brukt kraftige og vektbesparende

materialer. Bell dumperne er kom-

fortable, har spesielt lavt lydnivå,

moderne ergonomi og god

utsikt. Når dette kom-

bineres med lettbe-

tjente kontroller og

et kraftig klimaan-

legg blir førerhuset rett og slett en

komfortabel arbeidsplass.

Konstant elektronisk overvåk-

ning av alle vitale maskintilstander

gir trygghet for fører og eier.

Samtidig blir behovet for service og

vedlikehold redusert. Innovativt

design gir rask tilgang til alle syste-

mer og komponenter. Ikke rart

Bells D-serie er våre servicetekni-

keres førstevalg!

Dessuten vil vi vise deg vår

Hitachi ZW 310 hjullaster. Den nye

ZW hjullasterserien fra Hitachi er

spekket med innovative løsninger.

Maskinen gir deg total kontroll over

dreiemoment på motor og pumpe.

Maskinens tre arbeidsmodus og tre

kjøremodus skaper en bekvem

arbeidssituasjon og gir høy produk-

Nanset Standard inviterer til:

R o a d S h o w v å r e n 2 0 0 88
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Dato Sted Plass Nanset representant

7. april Sarpsborg Skolt Pukkverk Kjell Selenius & Vegard Gultvedt

8. april Lierskogen Leirdalen v/Damtjern Helge Myrhaug

9. april Hønefoss Vestsiden Pukkverk Helge Myrhaug

10. april Skedsmo Skedsmo Pukkverk Fred Partyka & Vegard Gultvedt

11. april Stange Frenning Pukkverk Fred Partyka & Vegard Gultvedt

14. april Lillehammer Hovmoen, K. A. Schjøn Fred Partyka

15. april Lesja Lesja Bulldozerlag Sandtak Ola Vik

16. april Klæbu Tanem, Ramlo Sandtak Forset Kim Jørgen Moe

17. april Kristiansund Løkkemyra, Mekvik Maskin Kim Jørgen Moe

18. april Molde Årødalen, Molde Pukkverk Ola Vik

21. april Ålesund Bingsa, UFO entreprenør Ola Vik

22. april Sandane R. Jacobsen Maskin Steinbrudd Kjell Joar Sleire & Ola Vik

23. april Førde Magne Hafstad AS Sandtak Kjell Joar Sleire

24. april Sløvåg Halsvik Aggregates AS Kjell Joar Sleire

25. april Gjesdal Skurve industriområde Sigurd Trones

26. april Gjesdal Skurve industriområde kl. 10-17 Sigurd Trones

28. april Etne Aasebø Sanddrift AS, Tongane Kjell Joar Sleire

29. april Kristiansand Randesund Pukkverk Knut Stensrud

30. april Skien Voldsfjorden Pukkverk Nils Arve Norendal

Road Show 2008:

tivitet. De avanserte teknologiske

løsningene gir kraft og fart for både

lasting og kjøring. Med ZW-serien

setter Hitachi enda en ny standard

for produktive og letthåndterlige

hjullastere. Du får stor valgfrihet på

arbeidsinnstillinger, gunstige hk/

vektforhold, høy tipplast i forhold

til vekt, Zlink for høye brytekrefter,

høy kjørehastighet og mye, mye

mer. Kom og opplev den selv ved

et sted nær deg!

Road show ansvarlig Kjell Sørensen

og hans team cruiser i perioden

mandag 7. april til og med onsdag

30. april. Din distriktsansvarlige

selger er selvsagt på plass. Vi starter

kl. 12.00 hver dag, og regner med å

holde på til ca. klokken 19.00, med

enkelte forbehold. Ta gjerne kon-

takt med din selger for mer infor-

masjon.

Vi sees!

Borte bra, men hjemme best…
Det var med tungt hjerte vi i høstnummeret av Nanset Stikka ønsket Vegard
Gultvedt til lykke med ny jobb hos annen arbeidsgiver, etter 12 år hos Nanset
Standard. Desto høyere står jubelen over at det nettopp er Vegard som har
takket ja til jobben som Regionsansvarlig Østlandet (Østfold, Oslo, deler av
Akershus og Hedmark). Hans hovedoppgave blir å sørge for at kundene i hele
regionen ivaretas på en best mulig måte. Kundene har lært Vegard å kjenne
som en blid, imøtekommende og ryddig kar. Dermed skulle utgangspunktet
være det aller beste. Bildet viser vel med all tydelighet at den nye regionssjefen,
med både mekaniker og selgerbakgrunn, liker seg best når maskinene har riktig
farge og funker som de skal…

Vi ønsker Vegard hjertelig velkommen hjem igjen!
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ESCO er verdens eldste, største og

sannsynligvis beste produsent av

slitedeler for anleggsmaskiner.

Kjernekompetansen er innovativt

design, metallurgi og global distri-

busjon.

Siden starten i 1913 har ESCO

utviklet en rekke generasjoner med

stadig forbedrede produktegen-

skaper. Navn som ESCO R-serie,

Conical, Superconical, Helilok,

Vertalok, Super V og Super V2

klinger godt for den som vet hva

et effektivt tannsystem betyr for

produksjon og økonomi. ESCO

søker alltid å produsere et tann-

system som effektivt kombinerer

utholdenhet, hardhet, bruddstyrke,

inntrengning, og hurtig bytte av

tenner.

Nanset Standard har vært norsk

forhandler for ESCO siden 2005.

Frem til i dag har vi levert tann-

systemet til mer enn 600 skuffer.

Norge har tøffe grunnforhold, med

mye stein – kvalitet er derfor spesielt

viktig for kundene her til lands.

Nanset Standard tilbyr komplette

tannsystem fra ESCO, uavhengig av

kundens applikasjon. Blant pro-

duktene som ESCO leverer til det

europeiske markedet i dag er

SUPER V® tooth system, Kwik-

Lok® wear protection, Toplok®

shrouds, MaxDRP™ tooth system

og Bucyrus Blades™. For mer

informasjon om ESCO – se våre

hjemmesider www.nanset.no eller

ESCO sine egne hjemmesider

www.escoeurope.com

Ta kontakt med våre selgere av deler og utstyr i dag
– så hjelper vi deg med å finne de rette løsningene:

Kjell Sørensen
Tlf: 913 32 453
kjell.sorensen@nanset.no

Terje Lastein
Tlf: 908 74 378
terje.lastein@nanset.no

KUNDENE VELGER
KVALITET
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En B30D dumper ble i fjor høst levert Ålykkja Maskin AS fra Atrå ved Rjukan.

Etter mange timers kjøring trives dumpersjåfør Kjell Bøen svært godt bak rattet.

Han vil først og fremst fremheve førerkomforten. Økonomisk er den også:

Fasiten etter 830 timer i Gaustablikk området er rekordlave 8,2 liter pr. time. I

tillegg er motorbremsen på dumperen svært effektiv, og maskinen har gått

som ei klokke så langt. Alt dette er selvfølgelig søt musikk for selgeren, i dette

tilfelle Nils Arve Norendal (nå med både Hitachi og Bell i panna…).

BELL B30D LEVERT I
”BRATTHENGET PÅ GAUSTABLIKK”

Sjåfør Kjell Moen, Hitachikusk i mer enn

15 år, er godt i gang med å laste på Bell

dumperen til Ålykkja Maskin. Graveren,

en Hitachi ZX 280, eies av Brødr. Alseth.

Utrolig utsikt mot

Gaustatoppen!



Fred Partyka
Akershus/Hedmark
Tlf: 906 81 071
fred.partyka@nanset.no

Helge Myrhaug
Buskerud/Oppland
Tlf: 913 14 629
helge.myrhaug@nanset.no

Kim Jørgen Moe
Sør-Trøndelag
Tlf: 920 22 535
kim-jorgen.moe@nanset.no

Trond Viktor Meland
Nord-Trøndelag/Nord-Norge
Tlf: 971 88 041
trond-viktor.meland@nanset.no

Kjell Joar Sleire
Hordaland, Sogn & Fjordane
og Nord-Rogaland
Tlf: 918 84 234
kjelljoar.sleire@nanset.no

Knut Stensrud
Aust- og Vest-Agder
Tlf: 917 15 116
knut.stensrud@nanset.no

Ola Vik
Møre & Romsdal, Nord-Oppland
Tlf: 977 53 093
ola.vik@nanset.no

Sigurd Trones
Rogaland
Tlf: 916 97 246
sigurd.trones@nanset.no

Henrik Anholt
Salgssjef
Tlf: 908 88 348
henrik.anholt@nanset.no

Vegard Gultvedt
Regionsansvarlig Østlandet
Tlf: 901 65 754
vegard.gultvedt@nanset.no

www.nanset.no

Nils Arve Norendal
Salgsingeniør
Telemark/Vestfold
Tlf: 958 76 878
nils-arve.norendal@nanset.no

Kjell Selenius
Østfold
Tlf: 917 64 338
kjell.selenius@nanset.no

Kjell Sørensen
Hjullastere, minimaskiner
og utstyr
Tlf: 913 32 453
kjell.sorensen@nanset.no

Espen Andersen
Brukte maskiner
Tlf: 957 88 731
espen.andersen@nanset.no

K O N T A K T G J E R N E E N A V V Å R E S E L G E R E

Returadresse:
Nanset Standard AS
Postboks 2100
3255 Larvik

B

Kvalitet, service og gode priser – alt på samme sted

– fornøyde kunder vender tilbake!

Elveveien 135, Nordby
Postboks 2100 Stubberød
3255 Larvik

Telefon 33 13 26 00
Telefaks 33 11 45 52

e-mail: post@nanset.no
Web: www.nanset.no

Ønsker du å få tilsendt
Nanset Stikka – eller har
du ideer til saker vi burde
skrive om?

Send en mail til vår
markedsansvarlig Jannike
Vestrum Hansen:
jannike.hansen@nanset.no

Vi håper med dette bladet å gi inspirasjon og informasjon til deg som leser.

Landsdekkende
feltservice

Ny MINIGRAVER denne våren?

Få god kvalitet og service
– raskt levert til en god pris!
Ta kontakt med vår selger
Kjell Sørensen for et tilbud
tlf: 91 33 24 53




