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flyr høyt
- nasta med servicehelikopter i stavanger

graver dypt 
- 250-tonns hitachikjempe mønstret på hos secora (side 4 og 5)
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Dette ble sagt med overbevisning på midten av 90-tallet: ”Aldri 
igjen kommer vi til å oppleve et anleggsmaskinmarked i Norge 
som på slutten av 80-tallet”. tesen holdt vann frem til 2005, da 
rekordåret 1988 ble slått med 10 %. Så bare økte det på, til top-
pen igjen ble nådd i 2007, ca. 50 % høyere enn salgstallene fra 
1988. 
 Midt i 2008 var det bråstopp igjen, og 60 % nedgang i 
salget i 2009 ble sett på som et krakk. Dette til tross for at 
salgstallene i 2009 faktisk ble over dobbelt så høye som forrige 
bunn fra 1992. Igjen ble det hevdet at markedet nok aldri ville 
hente seg tilbake til toppnivåene fra 2006 og 2007…
 Nå er det heldigvis ”på han igjen”, med 17 % økning i 
totalsalget av anleggsmaskiner i Norge i 2010, og hele 25 % 
økning i første kvartal 2011. Fortsatt er det et godt stykke igjen 
til 2007-nivået, men futten og farta er utvilsomt tilbake hos 
entreprenører og byggherrer.
 En annen indikator på at fremtidstroen i anleggsbran-
sjen er høy, er riksentreprenørenes mange oppkjøp av mindre og 
mellomstore aktører. Det fokuseres på vekst, og en rask vei til 
lønnsom vekst er å kjøpe lønnsomme, og aller helst, komple-
mentære virksomheter. Stadig tøffere krav til kvalitetssikring og 
HMS fra oppdragsgivere er på sin side med å motivere de nest 
største til å inngå allianser med store og mer strømlinjeformede 
miljøer.   
 En anleggsbransje i kontinuerlig utvikling gjør at Nasta 
hver dag får praktisere sin endringskompetanse. I Nasta stresser 
vi det å hele tiden forbedre innholdet i tilbudet vårt. NAStA skal 
være et unikt og trygt valg, noe vi best kan markedsføre ved å gi 
gode opplevelser til deg som kunde, oftest mulig. Vi gleder oss 
til å vise fram konseptet vårt og maskinene våre under vårens og 
sommerens maskinutstillinger på Granåsen og i Haugesund. Du 
er hjertelig velkommen til å møte oss der!

Ha en riktig god sommer!

Vennlig hilsen

tom johansen, Adm. dir.

anleggsmaskin-
salget 
til himmels 
-igjen?

nasta henter 
kompetanse 
til storkUnde-
satsing
Nasta satser utradisjonelt, og ansetter en bank- og finansmann 
til å lede satsingen mot riksentreprenører og 
storkundesegmentet.

Stig Berg-Johansen er 45 år, diplomøkonom (BI) og har arbeidet i 
ulike stillinger i Nordea-systemet gjennom mer enn 26 år. Stig 
har bl.a. ledet salgsfinansieringsvirksomheten til Nordea Finans i 
Norge, og kommer sist fra jobben som Regionsjef i Nordea 
Finans Region Viken Vest (Vestfold, telemark og Buskerud). 

Som seg hør og bør har også opplæringen vært utradisjonell. De 
første 2 månedene har Stig hospitert i de fleste avdelinger;  klar-
gjøring, sentralbord, lager, sveiseverksted, lakk- og vaskehall. 
tanken hans er å bli best mulig kjent med kollegene i Nasta, og 
forstå rollene som hver enkelt har i verdikjeden. 
Stig vil, sammen med ”nestor” Vegard Gultvedt, sørge for at 
Nasta allokerer nødvendige ressurser til satsingen mot riksen-
treprenører og storkunder. Vegard og Stig har allerede mange 
dyktige kollegaer med seg som vet at: Fornøyde kunder vender 
tilbake! Dette slagordet vil også gjelde storkundesatsingen!

Vegard Gultvedt (t.v.) ønsker Stig Berg-Johansen 
velkommen til Nasta.
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Under: 
Snø, kulde og vind stoppet ikke denne gjengen. Nasta spesial-
produksjon under overleveringen av gigantmaskinen.
Maskiningeniør Per Ove Nilsen var veldig fornøyd med å endelig 
ta plass i førerhytten. 

250-tonns hitachi
gravemaskin mønstret på hos 
secora i febrUar 2011

etter 2 år med planlegging, produksjon og mon-
tering av skreddersydd utstyr var tiden inne for 
den formelle overleveringen av gigantmaskinen 
Hitachi eX2500. 18. februar overtok prosjekt-
direktør i secora as, reidar samuelsen, 
tenningsnøkkelen fra salgssjef Henrik anholt i 
nasta as. 

allerede i mars 2009 ankom gravekjempen Larvik, 
og arbeidet med å skreddersy mudringsmaskinen 
etter secoras ønsker kunne begynne. for våre 
dyktige mekanikere ved nasta spesialproduksjon 
har jobben vært utfordrende og spennende. Bl.a. 
hadde secora et ønske/ krav om mudringsdybde 

på 20 meter. dette er oppnådd ved at standard-
bommen på 9 meter er forlenget til 13,5 meter, 
samtidig som nasta har konstruert og produsert 
to stikker på henholdsvis 11,5 meter og 7,5 meter.

første oppdrag var i Larvik (revet). der fjernet 
maskinen cirka 400 kubikkmeter masse. dette var 
jo forholdsvis fort gjort når skuffa tar 8 kubikk, og 
dermed kan fylle en lastebil med ett løft alene!

Vi på nasta ønsker secora lykke til med stor-
maskinen, og med alle de viktige jobbene som skal 
utføres langs kysten rundt hele norden.  
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etter å ha kjørt Hitachi hjullaster i to år ved södra Cell folla har sjåfø-
rene bare positive tilbakemeldinger å gi. På to driftsår har hjullasteren 
gått 11000 timer og 62000 km – tOOgsekstitusen kilometer! På det 
meste ruller maskinen 18 mil i døgnet. På bildet går den med flisskuffe 
som rommer 15 m3 flis toppet skuffe.  

det mest utrolige er at Hitachi ZW250 kun har hatt en eneste driftstans 
på disse to driftsårene. det synes vi er overraskende lite til at maskinen 
går 24 timer i døgnet. stansen skyldtes for øvrig en diesellekkasje, en 
føler på trykket i dieselsystemet som ble ødelagt. Vi har hatt litt tull 
med hurtigkoblingen til redskapsfestet, men dette er ettermontert 
utstyr som vi vanskelig kan gi Hitachi skylden for.

når vi bevisst bruker det økonomiske kjøreprogrammet til Hitachi mer-
ker vi en betydelig reduksjon i dieselforbruk. 20-25% mindre forbruk enn 
tidligere maskiner vi har kjørt er svært gunstig for driftsøkonomien hos 
södra Cell folla as.

service blir utført av nasta avd. stjørdal. de skal ha mye skryt av oss på 
södra Cell folla. servicefolkene tilpasser tidspunktene etter våre ønsker. 
meget Bra!!!

Vi kjører på piggdekk om vinteren, og er meget fornøyd med fremkom-
meligheten til Hitachi ZW250. slurehindrene differensialer ”limited 
slip” oppleves som svært positivt fra sjåførene.

så vi er ikke i tvil: Hitachi betyr kvalitet!

m.V.H

tore andreas norum
Hovedverneombud og sjåfør
södra Cell folla

SKRytEBREV tIL NAStA FRA SöDRA 
CELL FOLLA:

2. driftsår
med hitachi 
zw250

“NåR VI BEVISSt BRUKER DEt øKONOMISKE 
KJøREPROGRAMMEt tIL HItACHI   

SER VI At DIESELFORBRUKEt BLIR 
REDUSERt BEtRAKtELIG”
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frosne stikkrenner 
åpnes på 1 minutt!

heatwork
ice gUard system en sUksess

Under: 
Fornøyd etter testing: «Vannløp i stikkrenner med etablert 
Heatwork-rør, åpnet seg på 1-2 minutter,» sier trond Solberg, 
leder vei og park, Narvik kommune. 

testresultatene karakteriseres som revolusjoner-
ende; tining av tilfrossede stikkrenner åpnes på 
under 1 minutt, og overgår alle metoder som er 
kjent brukt i dag!

100-talls millioner i kostnader etter skader for-
rige vinter:
frosne stikkrenner og is i vannveier er et stort 
samfunnsproblem. dette har bekymret offentlige 
og private aktører som er ansvarlige for infrastruk-
turen på vinteren. metoder som kostnadseffektivt 
bidrar til at frosne vannveier åpnes raskt og effek-
tivt vil derfor gi store besparelser.

Jernbaneverket Banedivisjon nord, statens 
Vegvesen, mesta og narvik kommune har denne 
vinteren testet ut det nyutviklede HeatWork 

ice guard systems for effektiv tining av is i 
stikkrenner, kulverter og overvannsystemer. 
tilbakemeldingene er entydig positive.

metoden medfører betydelig redusert innsats av 
arbeidskraft og ressurser, og er en sikker miljøvin-
ner. Èn person kan betjene systemet alene, og kan 
utføre flere stikkrenneåpninger på en enkel og 
effektiv måte. nå foreligger de første resultatene 
av testene, og svarene overgår alle forventninger 
til effektivitet og enkelthet. 

frem mot utgangen av denne vinteren pågikk kon-
tinuerlig testing og utprøving av metodene for å 
oppnå best mulig effekt av systemet.
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NANSETSELGERE:

Espen Andersen Bruktmaskinselger   95 78 87 31 espen.andersen@nasta.no
Vegard Gultvedt storkundeansvarlig   90 16 57 54 vegard.gultvedt@nasta.no
Trond Viktor Meland nord-trøndelag, nordland, troms og finmark 97 18 80 41 trond-viktor.meland@nasta.no
Kim Jørgen Moe sør-trøndelag og nord-Østerdal 92 02 25 35 kim-jorgen.moe@nasta.no
Helge Myrhaug Buskerud og Oppland   91 31 46 29 helge.myrhaug@nasta.no
Nils Arve Norendal telemark og Vestfold   95 87 68 78 nils-arve.norendal@nasta.no
Øyvind Ottinsen Oppland og Hedmark   95 33 78 30 oyvind.ottinsen@nasta.no
Fred Partyka  akershus og Oslo    90 68 10 71 fred.partyka@nasta.no
Christian Sleire Bergen     94 16 06 44 christian.sleire@nasta.no
Kjell Joar Sleire Hordaland, sogn og fjord, n-rogaland 91 88 42 34 kjelljoar.sleire@nasta.no
Knut Stensrud aust-agder og Vest-agder  91 71 51 16 knut.stensrud@nasta.no
Kjell Sørensen Hjullastere, minimaskiner og utstyr 91 33 24 53 kjell.sorensen@nasta.no
Sigurd Trones  rogaland sør for Boknafjorden 91 69 72 46 sigurd.trones@nasta.no
Ola Vik   nord-Oppland og møre & romsdal 97 75 30 93 ola.vik@nasta.no
Sjur Wethal  Østfold og Heatwork   91 34 71 66 sjur.wethal@nasta.no

ps anlegg
med et ekstra bein å stå på!

SMÅ MASKINER

STORT UTVALG
 
Vi har endrer navn og 
flyttet inn i nye moderne lokaler.

Vi skal fortsatt jobbe iherdig 
for at fornøyde kunder vender 
tilbake, og være en ledende 
leverandør av blant annet Hita-
chi og Bell.

Denne våren er utvalget av 
minimaskiner stort og aldri 
tidligere har Hitachi hatt så 
mange ulike modeller å tilby. 

Ta kontakt med vår minigraver-
ansvarlig Kjell Sørensen  
(tlf 91 33 24 53) 
for informasjon og priser.

Velkommen til NASTA!

NASTA AS
Bommestadmoa 4, 3270 Larvik
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik

t: +47 33 13 26 00
f: +47 33 11 45 52
www.nasta.no

Bankgiro: 6276.05.25400
Org.nr: 914 523 621 MVA

nasta hadde i slutten av april gleden av å ønske toppsjefen 
i Hitachi Construction machinery Japan, michijiro kikawa, 
velkommen til Larvik og nasta. 
mr. kikawa hadde ikke vært i norge tidligere, og han mente 
at en befaring på det nye anlegget til nasta var en glimrende 
anledning til å avlegge et besøk. den smilende toppsjefen 
ga uttrykk for stor tilfredshet med at en av deres eldste 
forhandlere i europa investerer for fremtiden. nasta startet 
med Hitachi så tidlig som i 1982. den lange relasjonen, kom-
binert med stadig økende salgstakt, har skapt et meget godt 
samarbeidsklima mellom Hitachi og nasta.    
tiden i norge var dessverre for knapp til å se noe mer enn 
Vestfold, men til gjengjeld var været helt perfekt for fiske-
tur og sightseeing i Larviksfjorden. Og selv om den store 
fiskelykken uteble så er det ikke vanskelig å se at mr. kikawa 
koste seg på ms molly med sin nye hettegenser! 

celebert besøk 
hos nasta!

Hitachi ZX210 LC med rekkevidde på 18 m mulig-
gjør nå mudringsjobber og andre typer oppdrag 
som krever langt graveutstyr. egil Pedersen, som 
eier Ps anlegg sammen med broren trond, er 
svært fornøyd med maskinen, og kan melde om 
veldig mye å gjøre om dagen. firmaet må leie inn 
ekstra utstyr for å ta unna. “Lang rekkevidde gir 
oss flere muligheter, det blir som et ekstra bein å 
stå på”, sier egil Pedersen.

“Vi blir mer allsidige og kan regne på flere opp-
drag med en Hitachi ZX210 med lang rekke-
vidde i verktøykofferten.

Og dersom også rekkevidden på denne maski-
nen skulle bli for kort, så “padler” en mindre 
maskin ut og henter opp masse i lekteren”. 
ingen skal fortelle oss at Ps anlegg ikke er et 
løsningsorientert firma!



nasta as, Bommestadmoa 4, 3270 Larvik
P.b. 2100 stubberød, 3255 Larvik, t: +47 33 13 26 00 

f: +47 33 11 45 52, www.nasta.no


