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Tom Johansen, Adm. direktør

NASTA = 
LEVERANDØR AV 
GODE OPPLEVELSER
Så er endelig tiden inne igjen. Anleggsbransjens parallell til Holmenkolldagene 
dras i gang den 6. mai, etter flere tusen timer med forberedelser fra de mange 
utstillerne. Alle ønsker å vise seg frem fra sin beste side når portene åpnes på 
Hellerudsletta. 

Det er mange meninger om hvilken verdi de ulike anleggsmessene har for publi-
kum og utstillere. I Nasta er vi samstemt om at Vei & Anlegg er noe helt spesielt. 
Ellers i året deltar Nasta på forskjellige arenaer for å lytte til og bli bedre kjent med 
kundene, mens vi disse fem maidagene får møte hele anleggsbransjen. Selvsagt 
vil vi ta aller best hånd om Hitachi- og Bellkundene, men vi skal også gjøre oss fris-
tende overfor de som fremdeles ikke har prøvd produktene våre. Intet ville glede 
oss mer enn om et første møte med Nasta på Vei & Anlegg 2015 blir starten på et 
livslangt partnerskap.

På Vei & Anlegg vil dere se at Nasta står for mer enn import, salg og vedlikehold 
av kvalitetsmaskiner. Når du forlater anleggsmessa skal du ha opplevd Nasta som 
leverandør av gode opplevelser. Gode opplevelser som vi gjerne deler med hele 
anleggsNorge.   

Med opplevelser i tankene skyter vi startskuddet for både barnebok og førerklubb 
på Vei & Anlegg. Lanseringene vil neppe få umiddelbar effekt på salget, men vil 
forhåpentligvis gi mye glede for store og små. Først og fremst i dagene fra 6. til 10. 
mai, men også på lang sikt!

Hjertelig velkommen til 
Stand D10! 

Klubben for deg som kjører Hitachi og Bell er 
endelig her! 

Maskinførere er viktige for sine arbeidsgivere,  
og viktige for Nasta. Det er derfor på høy tid 
at førere av Hitachi og Bell maskiner får en 
medlemsklubb. På våre hjemme- og face-
booksider finner du link til påmelding. Alt du 
trenger for å bli med i den eksklusive klubben 
er å legge inn ditt navn og din kontaktinfo. 

Alle medlemmer vil få egen caps, samt en 
årlig førergave. Er du medlem og besøker 

oss på Vei & Anlegg, vil du også sikre deg en 
t-skjorte - kun for medlemmer selvfølgelig. 

En egen hjemmeside blir tilgjengelig for deg 
som medlem. Her vil du finne konkurranser, 
teknisk informasjon, siste nytt fra Hitachi og 
Bell mht. produktnyheter,  linker til egne sider 
på sosiale medier, og mye mer. 

Mer informasjon om klubben finner du på 
www.nastadriver.no

NASTA LANSERER 
EGEN FØRERKLUBB
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VELKOMMEN TIL 

Maskingrossisternes Forening (MGF) arrangerer 
for 14. gang nordens største anleggsmesse. 
Det er bare å sette i gang planleggingen til 
bransjefesten.

Nasta har en stand på 2600 m2 (stand D10), og 
stiller med et bredt utvalg fra vårt produktspek-
ter. I denne utgaven av Nasta Nytt fokuserer vi 
på det du får oppleve når du besøker oss på Vei 
og Anlegg i mai.  

Vi vil få flere nyheter direkte fra anleggsmaskin-
messen Intermat, som arrangeres i Paris i 

slutten av april. Deriblant den helt nye Bell 
B50E, verdens største rammestyrte dumper. Les 
mer om dumperne fra Bell på side 6. 

På side 8 kan du lese om de nye tipptruckene fra 
Hitachi, med en norgespremiere. Dermed får du 
oppleve både rammestyrt og hjulstyrt dumper 
hos Nasta på Vei & Anlegg.  

Er du fører av en Bell eller Hitachimaskin kan du 
melde deg inn i vår nye førerklubb, Nasta Driver 
(s. 3). Vi er i år spesielt heldige, og får en Hitachi 
simulator. Dermed vil store og små kunne få en 
smakebit av hvordan det å kjøre en Hitachi for-
toner seg. 

Torsdag arrangerer MGF en skoledag hvor elever 
fra hele landet er invitert. Under foredraget får 
man blant annet treffe Håkon Seierstad, som 
forteller om sin hverdag som lærling i Nasta. 
Mer informasjon om skoledagen finner du på 
www.veioganlegg2015.no.

Vår utstyrs- og deleavdeling stiller med et stort 
utvalg.  Du vil få se og teste de nye vibroplatene 
fra HCME, som også står omtalt på side 18. I 
tillegg: HSP tømmer- og sorteringsklyper, Nasta 
grave- og pusseskuffer, MSB hammere, under-
stell, gummikjeder, lysrigg, samt en rekke stæsj 
til din maskin. 

Nastashop.no er på plass med salg av klær, 
modeller og andre effekter. Her kan du kjøpe 
Hitachi-, Bell- og Nastaeffekter til messepriser. 
I tillegg til nyheter som Hitachi badeshorts, box-
ershorts og ny PC-sekk, vil også effekter med 
vår nye maskot “Hitachoo” være tilgjengelig for 
salg. Hitachoo, samt samarbeidet med Vinni 
og brødrene Lundefaret, kan du lese mer om på 
side 14.

VEI & ANLEGG 2015

I tillegg vil Nasta selvfølgelig stille med et bredt 
spekter av maskiner:  

Minigravere: ZX33-5, ZX38-5, ZX55-5 og 
ZX65USB-5
Beltegravere: ZX85US-5, ZX135US-5, 
ZX210LC-5, ZX225USR-5, ZX290LC-5 og 
ZX870LCR-5
Hjulgravere: ZX140W-5 og ZX170W-5
Hjullastere: ZW140-5, ZW310-5 og ZW550
Dumpere: B50D og EH1100-5

På et 100m2 stort demoområde vil du få anled-
ning til å prøvekjøre våre populære modeller 
ZX85US-5 og ZX250LC-5. Teknisk avdeling vil 
være representert både på stand og demoom-
rådet for å svare på alt som måtte dukke opp av 
tricky spørsmål. 

Vår spesialproduksjonsavdeling vil dessuten 
stille med utvalgte spesialmaskiner,  ZX470-5 
såkalt High Reach, ZX135US-5 skogsmaskin og 
en jernbanemaskin. 

Dessuten:
Nasta Service - gir informasjon om våre ser-
viceavtaler og maskinovervåkingssystemer fra 
Hitachi og Bell.
Fast Fill - dieselhurtigfyllingssystem.
Nasta Finans - hjelper deg med finansiering.
Heatwork - teletinere og 
oppvarmingskonsepter.

Vårt mål er å gi store og små graveentusiaster 
gode messopplevelser! Velkommen til Stand 
D10 på Hellerudsletta!

På bildet: Lærling hos Nasta, Håkon Seierstad, møter du under 
skoleforedraget torsdag.  
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BELL
ER PÅ PLASS

Dumperspesialisten Bell Equipment har ver-
dens bredeste serie med rammestyrte dum-
pere. Produsenten viser frem en prototype av 
B50E  på både på Intermat og Hellerudsletta. 

B50E vil med tiden ta over for verdens første 
50-tonner, Bell B50D, og den er en viktig del 
av selskapets utviklingsprogram i E-serien. 
Denne fasen omfatter Bell Equipments dum-
pere i 35-, 40-, 45- og 50-tonns klassene. 
Opplev den nye modellen på nært hold. 

Under panseret har Bell Equipment valgt å 
videreføre bruken av svært effektive Mercedes 
Benz-motorer. Mercedes-energiverket er ut-
viklet for dumpere, og sikrer pålitelighet, hold-
barhet og det lavest mulige drivstofforbruket.  
Det å redusere kostnad per tonn for dum-
perne i E-serien var et viktig mål. En lavere 
kostnad per tonn lar kundene enten bli mer 

lønnsomme og/eller mer konkurransedyktige.

Det er allerede levert flere serie E dumpere i 
de mindre vektklassene i Norge. En av de siste 
overleveringene var en Bell B30E til Farbu & 
Gausen i Nord-Trøndelag. På spørsmålet om 
fordelene med Belldumperne svarer daglig 
leder Even Gausen: “Driftssikker med lite 
ståtid, lav driftskostnad og lite dieselforbruk”. 
I tillegg: “sjåførene liker den, den er lett å 
kjøre, og ikke minst er sikkerheten til fører 
godt ivaretatt (HMS).” Dette er den andre 
dumperen fra Nasta og Bell til firmaet. “Vi er 
fornøyd med den første Belldumperen, den er 
svært effektiv og gir stor produksjon. Dessuten 
er vi svært godt fornøyd med servicefolket på 
Nasta Stjørdal” avslutter Even Gausen.

RAMMESTYRTE DUMPERE

På bildet: Vi gratulerer Even Gausen og resten av firmaet med en ny 
Bell dumper

I februar  i år hadde Nasta igjen gleden av å levere en splitter ny 
Hitachi til TELLEFSEN AS, denne gang en Hitachi ZX170 WT-5. Til 

venstre på bildet ser vi føreren av den nye hjulmaskinen, Jan Rune 
Pedersen, sammen med daglig leder i TELLEFSEN AS, Vidar 

Tellefsen (midten). Administrerende direktør Tom Johansen i 
Nasta takker for handelen, og gratulerer duoen med ny maskin. 

TELLEFSEN AS har sin opprinnelse fra Helge 
Tellefsen Graving & Transport som ble startet av 
Helge Tellefsen i 1970. Firmaet startet med opp-
drag for Statens vegvesen, og fikk etter hvert 
oppdrag for både private og offentlige aktører. 

Satsingsområdet har vært alt innen graving, 
sprengning og massetransport i forbindelse 
med boligtomter, næringstomter og veibyg-
ging. Firmaet hadde en selskapsomdannelse i 
2008 fra Helge Tellefsen Graving & Transport til 
TELLEFSEN AS. Sønnen Vidar Tellefsen overtok 
roret i 2010. 

TELLEFSEN AS har rammeavtale med Hæhre 
AS, og har i flere år hatt maskiner utleid til 
dette selskapet på forskjellige store veianlegg. 
Sky-Langangen, Rv 7 på Sokna og jernbanepro-
sjektet ved Minnesund er noen eksempler.

Selskapet teller i dag 10 ansatte, og med base i 
Bamble utfører firmaet arbeid i hele Grenland, 
samt i Kragerø. Firmaet har siden 2000 bygd 
ut Stokkevannet Næringspark som i dag huser 
mange bedrifter. De har hatt større sprengn-
ings- og masseforflyttningsjobber på bl.a  
Wector Yachting, i Lundedalen for Porsgrunn 
Utvikling, og bygd ut Feset boligfelt, for å nevne 
noe.  

TELLEFSEN AS signerte høsten 2014 en 5-års 

vintervedlikeholdskontrakt med Mesta AS 
for brøyting og salting av E-18 på streknin-
gen Dørdal-Skjelsvik, og brøyting/ strøing 
på Rørholtsveien, Gamle Sørlandske og 
Fossingveien.

Maskinparken til TELLEFSEN AS består i dag av 
seks gravemaskiner, sju lastebiler, en borerigg, 
en dumper og et valsetog, i tillegg til hengere, 
arbeidsbiler og diverse annet utstyr.

Firmaet har svært lang relasjon til Nasta AS 
(tidl. Nanset Standard AS). Helt tilbake i 1970 
kjøpte firmaet en Brøyt X2B, deretter en X20 
i -74, en X20T i 76 og en X20TL. Første Hitachi 
ble kjøpt i 1984, faktisk en UH83 som Vidar 
Tellefsen selv kjørte 10 000 med før den ble 
byttet inn. Eneste «reparasjon» på maskinen 
var bytte av en hydraulikkslange!!! Deretter 
har selskapet hatt mange Hitachi. Felles for 
maskinene er at de opererer minimum 10.000 
timer. “Så det er ikke vanskelig å forstå at vi er 
godt fornøyd med Hitachi og Nasta”, sier Vidar 
Tellefsen.

NY HJULGRAVER 
TIL TELEMARK
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FRANZEFOSS
TIPPTRUCK 
TIL PARIS OG 
HELLERUDSLETTA

NYERHVERVET HITACHI 
EH-1100 SKAL EUROPA RUNDT 

FØR DEN LANDNER HOS
FRANZEFOSS 

Franzefoss Pukk AS signerte i vinter kjøp av 
Hitachinyheten EH1100-5. Gigantdumperen 
skal først vises på Hitachistanden på Intermat 
i april. Deretter går turen til Vei og Anlegg. 
Hitachi EH-1100-5 ble avduket av Hitachi 
Construction Machinery Co., Ltd. (HCM Japan) 
på CONEXPO-CON/AGG i Las Vegas i fjor.

Vegard Gultvedt i Nasta, kundeansvarlig for 
Franzefoss Pukk AS, gleder seg til leveransen 
av den første Hitachi EH1100-5 i Norge. “Denne 
leveransen vil bidra til å gi Nasta og Hitachi en 
god posisjon i markedet for tipptrucker med 
60 tonns lastekapasitet. Markedet har ventet 
lenge på en ny Hitachi tipptruckserie av japansk 
toppkvalitet”, sier Gultvedt.

Den hjulstyrte dumperen er utformet for å gi 
et komfortabelt og trygt operatørmiljø, enklere 
tilgang for service og vedlikehold, samt høyere 
produktivitetsnivåer enn tidligere modeller. 
Avanserte teknologifunksjoner vil overoppfylle 
kravene fra europeiske kunder. 

Det meget komfortable førerhuset har 10-tom-
mers LCD-skjerm – for bl.a. å gi operatøren 
enkel tilgang til informasjon om lasteytelse, 
elektronisk vedlikehold og feilsøking. LCD-
skjermen sitter til høyre for rattstammen, slik 
at dashbordet kan senkes noe. En mekanisk 
leddet skinne foran på førerhuset kan posis-
joneres slik at den gir operatøren optimal syn-
lighet over transportveien når tipptrucken er 
i bruk, eller den kan posisjoneres slik at den 
fungerer som fallsikring ved serviceoppdrag på 
førerhuset. Ryggekameraet kan også vises på 
LCD-skjermen. Ytterligere sikkerhetsfunksjoner 
inkluderer ny utforming av ROPS-strukturen, og 
en trepunkts sele som er integrert for hver sete-
type. Støydempende materialer i førerhuset og 
endringer i eksossystemet gir minimal støy for 
operatøren.

Hitachi EH1100-5 har enkel tilgang til service-
punkter. Blant annet er ventiler og testporter 
for styring og bremsesystem flyttet fra midt på 
rammen til serviceområdet. 

På bildet: Denne maskinen får du se 
dersom du tar turen innom oss på Vei og 
Anlegg. Etter messen går  dumperen 
direkte ut til Franzefoss.

En rekke deler er nå tilgjengelige fra bakken, 
blant annet styrefilteret, to 12V batterier med 
høy kapasitet, i tillegg til en 24V reléboks og 
frakoblingsbryter. 

Europeiske kunder kan velge mellom to StageII-
kompatible motorer med høy ytelse. Både 
MTU Series 2000 og Cummins QSK23 gir høye 
produktivitetsnivåer. 

EH1100-5 har automatisk girkasse fra Allison. 
Denne girer mindre uten last, og oppgraderte 
komponenter gir lang levetid.

Den nye tipptrucken er konstruert med en kapa-
sitet på 41,5 m3, og har en flat utforming som 
gir større kontroll ved dumping. Den nominelle 
lastanbefalingen for standardmodellen er 63,5 
tonn.

Hitachi EH1100-5 har nytt design på de bakre 
våtbremsene, og en våt skivebrems for parker-
ing. Alt med tanke på best mulig sikkerhet. 
Hitachi har også inkludert en større bremseflate 

med økt effekt for driftsbrems og retarder. Et 
nøyaktig, aktivt antispinnsystem sørger for 
meget god kontroll under våte og gjørmete 
forhold. Det gir forbedret syklustid for trans-
port, og økt produktivitet. Hitachis ingeniører 
har videre utviklet Optimum Shift Range, et 
system som gjør det mulig å endre girkassens 
skiftepunkt automatisk etter lasten. Dette ved 
hjelp av et integrert system som måler vekten 
på lasten.

Hitachi EH1100-5 er utstyrt med en DLU (Data 
Logging Unit) for ekstern overvåking av dump-
eren via satellitt, Wi-Fi og Wenco. Hitachi tilbyr 
hastighetssperre som automatisk begrenser 
topphastigheten for trucken til det som angis 
av operatøren. Denne funksjonen aktiverer 
retarderen automatisk, slik at farten begrenses 
om grensen brytes i nedoverbakke.

Det er virkelig et solid produkt Franzefoss Pukk 
og Nasta nå får til Norge. Tipptrucken skal gå i 
pukkverket Bondkall i Oslo.
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INNOVASJON OG 
TILPASNINGER TIL 
VANNS, I TUNNEL 
OG PÅ SKINNER

NASTA 
SPESIALPRODUKSJON

Stadig oftere trilles eller beltes ombygde, unike 
maskiner ut fra Nasta Spesialproduksjon sine 
lokaler i Larvik. Kundene setter stor pris på å få 
maskiner skreddersydd til behovet sitt, og det 
er morsomt å observere hvordan slike maskiner 
fungerer som fluepapir på fagblader og sosiale 
media. Pr. i dag er det 16 mann som kun job-
ber med spesialproduksjon og skreddersøm. 
Avdelingen, som ledes av Jan Ivar Ibsen, dispo-
nerer over følgende: 
•	 AutoCad og Inventor 3D tegne og 

stressanalyseprogram
•	 Sertifisert sveisekoordinator.
•	 CNC styrt brennermaskin m/plasma og 

gass.
•	 2 stk. mobile linjebor.
•	 100 tonn hydraulisk presse.
•	 Sveisetilhenger m/7 kVA aggregat.
•	 650m3 sveiseverksted, 15 tonn traverskran.
•	 7x17 meter lakkhall.

Ved at Nasta selger, konstruerer og produserer 
alt på ett og samme sted, får kundene raske 
svar og sikre løsninger. Produksjonen er 100% 
norsk, og kunden har enkel tilgang til å følge 
med underveis. Ofte følger kundene proses-
sen, og sikrer på den måten at maskinene blir 
nøyaktig slik de ønsker. 

I dette nummeret av Nasta Nytt presenterer vi 
noen av maskinene avdelingen har konstruert 
i det siste. Dessuten vil det være flere spesi-
alkonstruerte maskiner representert på Vei & 
Anlegg i mai. Her er Jan Ivar Ibsen og represent-
anter fra Nasta Spesialproduksjon og svarer på 
spørsmål du måtte ha. Kom innom oss og se 
resultatene av førsteklasses norsk produksjon 
med egne øyne, eller les mer om prosjektene 
på vår hjemmeside.
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På bilde:
Reder Hans Martin Torkelsen, maskinfører Jan Johannesen og 

reder Torbjørn Torkelsen.

BÅTMASKIN
Aasen Shipping fra Osterhamn i Hordaland 
har hatt Hitachimaskiner på sine skip siden 
tidlig 2000-tall. Nylig ble en 90-tonner, Hitachi 
ZX870LCH-5, montert på Aastun, et av fartøy-
ene deres. Like etter fikk søsterskipet Aasfjord 
en nærmest identisk gravemaskin montert.  
Det krever mye arbeid å bygge om en van-
lig beltegraver til en båtgravemaskin som 
skal fungere optimalt i sitt spesielle arbeid. 
Maskinene til Aasen Shipping har spesialbygd 
graveutstyr med bomlengde 12 meter, samt 
gåsenebbstikke på 8 meter. De er konstruert for 
å kunne losse i en hopper som er 15 meter inn 
på land. Som følge av nødvendig rekkevidde er 
maskinene utstyrt med 4 tonn ekstra motvekt. 
Maskinene har clamshell, som minsker belast-
ningen på travers og båt.   

 
Førerhuset er bygd 1,5 meter opp og frem. Ved 
å løfte hytta gis føreren bedre oversikt over kaia 
og lasterommet i skipet.  

I tillegg er det montert veltebrikker, og maski-
nen er satt fast i “seafasting”. Før båten setter 
kurs mot havet utføres krengeprøver for å kon-
trollere stabiliteten etter at den 90 tonns tunge 
graveren er montert.      

Ombygging til båtmaskin tar i snitt cirka 1000 
arbeidstimer. Bare det å flytte hytta medfører 
forlenging og skjøting av 20 hydrauliske slanger 
og 150 ledninger. Avdelingen i Larvik har totalt 
levert 50 spesialbygde båtmaskiner, dvs. en 
lengre erfaring enn de fleste på dette feltet.

artikkelen forts.
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JERNBANEMASKIN

Da Oslo Sporveier utlyste anbudskonkurranse 
sist høst var det Hitachi og Nasta som fikk 
tilslaget. Maskinen er bygd med jernbaneun-
derstell for å kunne gå på både sporvei, tradis-
jonelle jernbaneskinner, og i annet terreng. 
Oslo Sporveier ønsket en maskin med stor 
fleksibilitet. De ville ha fast bomrotinnfest-
ing, kombinert med todelt bom. Dette er ingen 
standardløsning på maskiner i denne stør-
relsen, og den ble derfor ombygd hos Nasta. 
Oslo Sporveier har samme sikkerhetskrav på 
maskiner som skal ferdes på T-bane, trikketra-
seer og øvrig jernbane. Det betyr at maskinen 
skulle utstyres med SIFA, som i utgangspunk-
tet er et stykke over myndighetskravet på spor-
veier. SIFA-systemet er i prinsippet det samme 
som lokførere bruker i togene. Hvert 20. sekund 

gir systemet lys og lydsignal som føreren må 
kvittere på. Hvis ikke stopper maskinen.

I tillegg er det høyde- og svingbegrensinger 
som kan aktiveres på maskinen. For å kunne 
rulle på skinnegangen er det også montert jern-
baneunderstell. Den ene akslingen er montert 
på skjæret, mens den andre har hydraulisk løft.

Siden maskinen i stor grad skal benyttes til å 
legge ut masser, har Oslo Sporveier valgt en 
Indexator Rotortilt med shake funksjon. Denne 
er beregnet til å tåle større belastninger, som 
f.eks. det som påføres når en drysser ut pukk.

Maskinene er utstyrt med:
• MSB 520 tunnelhammer spesialbygd for tunnelrensk.
•	 Direkteinnfestet	hammerbrakett.
•	 Innretning	for	å	kunne	bruke	stikke	så	vel	snudd	som	normal	vei	(stikkesylinder	flyttes	og	stikke	snus).
•	 Steinavviser	og	gummibeskyttelse.
•	 Hytteløft	med	tilt,	hydraulisk	lås	av	løft	ved	kun	bruk	av	tilt.
•	 Beskyttelsesbur.
•	 Vanntrommel.
•	 Luftkompressor.
•	 Helfrontrute	med	parallell	vinduspusser.
•	 Varmeveksler/	oljekjøler.
•	 Oljefiltreringsenhet	(Purifiner).
•	 Diesel	hurtigfylling	(Quick	Fill).
•	 Semi-automatisk	brannslukkingssystem.
•	 Hjelpestartkontakt.
•	 2-kammede	belteplater.
•	 Ekstra	stikke	på	5	meter.

TUNNELMASKINER

Nasta Spesialproduksjon har nettopp ferdigstilt 
2 tunnelrensk med Hitachi ZX290LC serie 5 som 
basemaskiner. Maskinene ble levert til kunde i 
februar 2015.

Maskinene er konstruert med snudd stikke for å 
optimalisere piggeegenskapene i tunnel. 

Nasta har tidligere levert mange piggemaskiner 
til gruvedrift, og erfaringen ble i stor grad ut-
nyttet i leveransen. Storkundeansvarlig Vegard 
Gultvedt vil takke kunden og Nasta for et krea-
tivt prosjektsamarbeid, og et godt sluttprodukt.
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HITACHI BLIR 
BARNEBOKKARAKTER

MØT DEN NYE
GRAVEHELTEN 
“HITACHOO”

 “Vi er allerede blitt veldig glad i denne Flåklypa-
måten å fremstille karakterene på, og gleder oss 
stort til lanseringene der vår egen gravemaskin 
kan bli barnas nye kjæledegge”, sier markedsan-
svarlig hos Nasta, Jannike Hansen stolt. For at 
gravemaskinen skal gli naturlig inn i universet 
er det besluttet å introdusere gravemaskinen 
til Vei & Anlegg 2015 med en egen bok!! Mye er 
fremdeles hemmelig, men noe kan vi røpe: Den 
lille gravemaskinen Hitachoo er glad i rutiner, 
smart og til å stole på. Når Hitachoo møter den 
fartsglade Johnny Virker blir imidlertid hverda-
gen snudd opp ned. Resten av den spennende 
fortellingen lar vi ligge, men oppfordrer alle 

barn, foreldre og besteforeldre å sikre seg en 
signert utgave på Vei & Anlegg (der “Vinni” og 
resten av trioen bak Johnny Virker universet vil 
være representert på Nastastanden D10)!

Nasta og spesialavdelingen i Larvik har latt 
seg inspirere, og på vår stand vil du kunne 
oppleve Hitachoo ”i levende live”, i form av 
en ombygd minigraver. Dessuten vil det bli 
høytlesning fra boka, og Hitachoo vil selv være 
tilstede og servere sin egen favorittrett til små 
anleggsentusiaster!

På bildet: Fornøyde samarbeidspartnere. Lengst opp Pekka 
Lundefaret, Ole-Martin Lundefaret (inne i graveren), adminis-
terende direktør i Nasta Tom Johansen (t.v.), artist og forfatter 
Øyvind `Vinni` Sauvik, markedsansvarlig i Nasta Jannike 
Vestrum Hansen, salgssjef Stig Berg Johansen, og lengst til 
høyre leder for Nasta spesialproduksjon, Jan Ivar Ibsen. 

I fjor høst lanserte artisten Øyvind ”Vinni” 
Sauvik sin første barnebok. Med seg på laget 
hadde han de motorinteresserte brødrene 
Lundefaret; Pekka, som selv kjører rally, var 
hjernen bak selve idèen. Broren Ole Martin er 
en meget dyktig tegner, og ble selvskreven 
illustratør. Boka ”Johnny Virker i turbotrøb-
bel” suste rett inn på høstens boktopplister. 
Hovedkarakteren i boken er en bil, mini’en 
Johnny Virker. Den engelske energibunten har 
så mye trykk i turboen sin at han har vanskelig 
for å kontrollere seg selv. Foreldrene (som 
selvsagt også er biler…) blir etter hvert enige 
om å sende Johnny til Norge og terapi hos den 
legendariske dr. Drivaksel. Som ledd i behan-
dlingen av hyperaktiviteten skal Johnny lære 
seg å kjøre rally på ordentlig. Av andre karak-
terer i boken kan nevnes Kjære Jon (den grønne 
traktoren) og redningsbilen Berg Bergersen. 

Tilbakemeldingene fra den hektiske boksigner-
ingsferden før jul var at barna som hadde lest 
boka om Johnny Virker savnet en kul grave-
maskin blant karakterene. Dette savnet var 
det jo mulig å bøte på, og da Nasta ble kontak-
tet med spørsmål om de kunne tenke seg en 
Hitachi look-a-like i oppfølgeren – bok nummer 
to – var vi ikke vanskelige å overtale: Ved at 
Nasta tar del i Johnny Virker universet vil frem-
tidens maskinførere og maskinkjørere bli kjent 
med Hitachi og Nasta på en morsom og leken 
måte.

Den første boka om Johnny Virker 
ble en stor suksess - neste bok 

omhandler Hitachoo. 
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POPULÆR SERVICE-
OG GARANTIAVTALE

FORUTSIGBART, 
LØNNSOMT OG 
OVERSIKTLIG

Har du spørsmål om serviceavtale? Ta kontakt 
med:

Torstein Strømmen
Mobil: 904 17 778
torstein.strommen@nasta.no

Vil du vite mer om Global E-Service og Consite? 
Ta kontakt med:

Hans Petter Dæhli
Mobil: 926 23 599
hans-petter.dæhli@nasta.no

Nasta tilbyr en svært fordelaktig service- og 
garantiavtale – med månedlig driftsrapport 
inkludert!

Nasta AS har siden 2009 tilbudt service- og gar-
antiavtale med fullgaranti. Mer enn 80 % av de 
som kjøpte ny Hitachi i 2014 tegnet service- og 
garantiavtale.

Vi bestemte oss tidlig for å kun tilby fullgaranti, 
og ikke lage forskjellige løsninger hvor kunden 
blir usikker på garantidekningen. Er det en gar-
antisak blir kunden verken fakturert for kjøring, 
overtid eller tilhørende deler som må byttes 
samtidig. Kunden velger selv om han vil kjøpe 
maskin med standardgaranti fra fabrikk, eller 
tegne serviceavtale og få utvidet garanti på 
kjøpet.

Service- og garantiavtale omfatter vedlikehold, 

service og kontroll i henhold til servicerapport 
for maskinens serviceintervall. Maskinene med 
service- og garantiavtale blir fulgt opp med 
oljeprøver.

I tillegg gis tilgang til egen hjemmeside, Global 
E-Service, og en månedlig driftsrapport via det 
nyutviklede programmet Consite. Vil du vite 
mer om dette, er Hans Petter Dæhli rett mann å 
kontakte.

Nasta AS kan i standardoppsettet tilby ser-
vice- og garantiavtale med varighet fra 3 år/ 
6000 timer opp til 5 år/ 10000 timer med 
diverse tilpassede kombinasjoner. Avtalene 
har samme dekning, uavhengig av varighet. Du 
bestemmer selv varigheten av service- og gar-
antiavtalen, gjerne etter en behovsanalyse med 
din Nastaselger, eller vår spesialist på service-
avtaler, Torstein Strømmen.

På bildet: Hans Petter Dæhlie (t.v.) og Torstein Strømmen. 
Til høyre finner du et lite utdrag fra ConSite. Dette og mye 
mer informasjon kan du om ønskelig få om din maskin.
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DELER OG UTSTYR 
FRA NASTA

Produktutvalget fra Nasta har i de siste årene 
vokst betydelig, og på Vei og Anlegg vil du 
finne flere representanter fra vår dele- og 
utstyrsavdeling.  
 
Deler og leveringstider 
Nasta leverer deler raskt til hele landet. Et rik-
holdig lager i Larvik, samt over natt levering fra 
Hitachi i Nederland sørger for at du som kunde 
garanteres hurtig levering. Målet er at våre 
kunder skal unngå driftsstans som følge av 
ventetid på deler.

Nasta skuffer 
Nasta tilbyr egenproduserte skuffer teg-
net i samarbeid med norske kunder. “Våre 
skuffer produseres etter HARDOX IN MY BODY 
prosedyre. Dette betyr at Nastaskuffene hentes 
fra øverste hylle hva gjelder kvalitet”, ifølge 
innkjøper Øystein Haga Jensen. Skuffene er blitt 
meget populære på kort tid. I dag produserer 
Nasta graveskuffer, smalskuffer, hydrauliske 
pusseskuffer og faste pusseskuffer.

 

MSB hammere 
Det gode samarbeidet Nasta har med MSB på 
hammere fortsetter å blomstre. “MSB er kjent 
for førsteklasses kvalitet, høy produksjonska-
pasitet og stor slagkraft”, presiserer servicesjef 
Espen Olsen. Dette gjør MSB hammere spesielt 
egnet for arbeid med tøffe materialer, som 
harde bergarter, forsterket betong og met-
allslagg. Det lukkede hammerhuset beskyt-
ter hammermekanismen og meiselen. MSB’s 
patenterte beskyttelses- og styringssystem 
for stempelet beskytter mot skader, og sørger 
for bedre kontrollèrbarhet. Vibrasjonssystemet 
gjør håndteringen av hammeren mer komforta-
bel for maskinføreren. 

Klyper fra Gripen 
Nasta er forhandler av Gripen klyper. Klypene 
kommer i tre ulike utgaver: Construction, 
Sorting og HD. Klypene, som er produsert i 
Sverige, har markedets største gripevidde. HSP 
er ledende innen utvikling og produksjon av 
klyper for bruk under rotortilt. 

Hurtigfyllingssystem 
Nasta har agenturet på det amerikanske hur-
tigfyllingssystemet for drivstoff “Fast Fuel”. 
Med hurtigfyllingssystem får den som fyller 
drivstoff tilgang fra bakkenivå. Det er ikke 
behov for risikabel klatring, og maskinen fylles 
hurtig. Fast Fuel er i likhet med systemene fra 
Fastfill og Wiggins ikke trykksatt. Pistoler og 
påfyllingskoblinger fra de tre ulike systemene 
er kompatible seg imellom. Nasta kan tilby 
svært konkurransedyktige priser på et av de 
beste systemene markedet tilbyr. 

TOTAL-
LEVERANDØR Systemet bestilles ferdig levert på nymaskiner, 

men kan også ettermonteres. Vi har med oss 
Steve Shirakawa fra Fast Fuel under messeda-
gene på Hellerudsletta, slik at publikum kan 
få svar på alt de måtte ha av spørsmål om 
hurtigfyllingssystemet. 

Vibrerende nyheter 
Hitachi og Nasta har gleden av å presentere 
den stangstyrte TMR65KDS-valsen fra den nye 
serien lett komprimeringsutstyr. Den svært 
produktive maskinen er egnet for en rekke 
småskalajobber, inkludert valsing av asfalt 
og sand. Den er konstruert for enkel betjen-
ing. Hitachivalsen har førsteklasses ytelse og 
kvalitet, takket være direkte tilknytning mel-
lom hydraulikkmotorene og trommelen – uten 
at det krever et reduksjonsgirsystem.
 
Med trommelbredde på bare 650 mm er 
maskinen svært enkel å manøvrere. Stort 
lineært trykk gir optimal ytelse og kraftig 
komprimering. I tillegg sikrer den lave 
maskinhøyden at operatøren har god sikt og 
et sikkert arbeidsmiljø. Energien overføres 
fra motorrotasjonen til hydraulikkpumpen 

gjennom reimen som driver motorene i hver 
trommel. Ved hjelp av FNR-spaken kan oper-
atøren enkelt justere flyten av hydraulikk-
væske, og endre kjøreretningen. Vedlikehold 
utføres raskt og enkelt takket være et panel 
over motoren. Praktisk tilgang til motoren 
reduserer servicetiden. Den uttrekkbare spyl-
erslangen er et enkelt og effektivt rengjørings-
verktøy. Vanntanken har en kapasitet på 35 
liter, og sikrer dermed tilgjengelig rengjøring-
væske på stedet. Av andre praktiske løsninger 
kan nevnes en stor åpning for løfting, slik at 
transport mellom arbeidssteder blir enkel, 
samt en praktisk plassert parkeringsbrems 
og stoppknapp. “Den stangstyrte TMR65KDS-
valsen har den samme høye kvaliteten, pålite-
ligheten og totalytelsen som eiere av andre 
anleggsmaskiner fra Hitachi kjenner godt til”, 
sier Katsutoshi Tahara, product specialist 
hos Hitachi. “Maskinen er enkel å bruke, og er 
utviklet for å være mer produktiv takket være 
en rekke tidsbesparende funksjoner”.

I tillegg til valsene introduserer Hitachi og 
Nasta reverserbare vibroplater og vibro-
stamper under årets messe.
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Under Vei og Anlegg er målet vårt å presentere 
et vidt spekter av hjullastere. Hitachi tilbyr nå 
en range som dekker de fleste behov. Hitachi 
ZW hjullastere er utstyrt med kraftige, drift-
søkonomiske motorer som oppfyller kravene 
fra kunder i ulike bransjer. Hitachi ZW-5 hjul-
lasterne er designet for å ha en dynamisk 
effekt på produktiviteten, men med redusert 
miljøpåvirkning. Drivstoffeffektive funksjoner 
bidrar til å redusere driftskostnadene, sam-
tidig som forbedret manøvreringsevne øker 
effektiviteten på arbeidsplassen. Den romslige 
førerhytten gir god sikt, og en komfortabel 
arbeidsplass.

De nye ZW140-5 til ZW180-5-modellene er 
designet for å gi økt produktivitet gjennom 

bærekraftig drift. Den kompakte designen 
til ZW75 til ZW95 er ideell for veiprosjekter 
og generelle byggeprosjekter, landbruk og 
utleieflåter.

På vei og anlegg presenterer vi ZW140-5, 
ZW180-5, ZW310-5 samt ZW550-5. Den 
største hjullasteren vil stå utstilt med HK- 
feste fra Gjerstad og blokkløft. Med andre ord 
verdt å ta turen innom for en titt.    

Teknisk sjef for hjullastere Espen Olsen og 
hjullasteransvarlig Kjell Sørensen vil være tilst-
ede for å svare på spørsmål. 

Velkommen innom for en hjullasterprat!På bildet: Denne hjullasteren, ZW550-5 står utstilt på 
Nasta sin stand under årets Vei og Anleggsmesse

HJULLASTERE 
MED BRED APPELL

MODELL ZW75 ZW95 ZW140-5 ZW150-5 ZW180-5
Driftsvekt inkl. HK og skuff (kg) 5 340 6 280 11 330 - 12 330 12 750 -13 750 14 650 -15 650

Skuffestørrelse (liter) 1 100 - 2000 1 200 - 2 500 2 200 -4 000 2 500 - 4 500 3 000 - 5 000

Motortype Kubota V3307 Kubota V3307 Isuzu 4HK1 Isuzu 4HK1 Cummins QSB6.7

Motor kW/hk 45.6/ 59.9 53.5/71.2 113/152 113/152 126/169

Statisk tipplast (kg) 3 880 4 235 8 690 9 440 12 100

Alternativ paralleløft Nei Nei Ja Ja Ja

Alternativ lang løftearm Nei Nei Ja Ja Ja

Høyde (mm) 2 490 2 575 3 265 3 265 3 290

Bredde over hjul (mm) 1760 1 885 2 490 2 490 2 490

ZW220-5 ZW250-5 ZW310-5 ZW330-5 ZW370-5* ZW550-5*
18 630 - 19 630 21 240 - 22 240 25 750- 26 750 28 000 - 29 000 35 300 -36 300 48 000- 49 000

3 500 - 6000 3 800 - 7 000 4 500 - 10 000 5  200 - 12 000  6 000 - 14 000 7 000 - 16 000

Cummins QSB6.7 Isuzu AH-6HK1X Hino E13C-VV Hino E13C-VV Isuzu 6WG1 Isuzu 6WG1

145/194 181/242 213/285 213/285 289/388 396/538

14 800 16 300 19 000 21 500 24 750 30 200

Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

3 370 3 400 3 530 3 530 3 730 4 195

2 825 2 870 2 930 2 930 3 220 3 570

* Disse modellene leveres også som block handler (kort arm)
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HEDMARK, GAUPEN: 
Vi gratulerer Tommy Sparingen i Sparingen AS 
med ny Hitachi ZX135US-5

ROGALAND, JØRPELAND:
Tidligere i år fikk Magnar Ur AS to stk. 
ZX85US-5 til glede for denne gjengen; 
Bak fra venstre Nastaselger Bjarne Bøe, 
daglig leder Magnar Ur, serviceleder Ola 
Bjørn Haugsland, Henning Hetlelid og 
Gunnar Kvalvåg. Nederst fra venstre er 
Geir Kallesten, Kjartan Heggheim og 
Paul Sverre Østerhus.

NORGE RUNDT

BUSKERUD, ÅL: 
Ål Gravedrift AS fikk tidligere i år overlevert 
en ny Hitachi ZX225USLC-5. Sigve Medgard på 
bildet er daglig leder, og skal dessuten operere 
maskinen. 

NORD-TRØNDELAG, VERDAL:
Norges første Hitachi ZX190LC-5 
er levert til Stein Arild Risan AS. 
Her Stein Arild Risan og maskin-
fører Kristian Hermann Aurstad.

MØRE OG ROMSDAL, AURE:
SL Maskin ble stiftet i 2006, og 
eies av Ove Stormyr, Stig Ivar 
Ledal og Karl Johan Wessel. I 
høst flyttet bedriften inn i nye 
lokaler, og i den forbindelse ble 
det arrangert fest i verkstedhal-
len for ansatte, leverandører og 
byggherre.

TROMS, TROMSØ:
Maskinkjører Kim Svendsen i firmaet 
Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS 
fikk i juli 2013 levert den første Hitachi 
ZX140WT-5. Maskinen har nå kjørt 2 864 
timer uten driftsstans.

OPPLAND, EINA: 
77 år gamle Odleif Jutulrud har kjøpt sin 
fjerde  8-tonns Hitachi, ZX85US-5. Den 
første var en Hitachi  EX 75US i 2002, og 
siden har han holdt seg til samme merke. 
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WorldSkills Norway er en ideell organisasjon 
som arbeider for å øke statusen, interessen og 
kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Bak organ-
isasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), 
Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens 
Interesseorganisasjon (KS), og en rekke lands-
foreninger, fagforbund, opplæringskontorer, 
skoler og fylkeskommuner. I den forbindelse var 
også OKAB (Opplæringskontoret for Anlegg- og 
Bergfag i Norge) med på høstens arrangement 
i Trondheim. I oktober 2014 møttes nemlig 30 
unge maskinførere for å konkurrere om norges-
mestertittelen. Konkurransen gikk over tre 
dager, og elevene viste seg frem i tre ulike øvel-
ser; beltegraver, hjullaster og dumper. Sondre 
Lien fra Aust-Agder stakk av med sammenlagt-
seieren, og vant dessuten presisjonskjøringen 
med dumper siste dag. 

I februar inviterte Nasta de fem beste maskin-
førerne fra mesterskapet i Trondheim til Hitachi 
sin fabrikk i Amsterdam. Under fabrikkbesøket 
fikk unggutta bl.a. omvisning på fabrikken og 
en runde på demofeltet.

Senere på dagen fikk gjengen testet konkur-
ranseinstinktet sitt gjennom innendørs go-cart 
kjøring, før kvelden/ natten ble avsluttet i down 
town Amsterdam. “Nasta satser på maskinfør-
erne. Driftssikre og drivstoffgjerrige maskiner 
er vel og bra, men dersom maskinføreren ikke 
er fornøyd, hjelper det lite. Vi var imponert over 

nivået til ungguttene i Trondheim, og de er vel 
verdt å lytte til”, mener maskinselger og turdel-
taker Trond Viktor Meland. 

Turen ble avsluttet med at de fem ungguttene 
fikk de fem første plassene i den nye førerklub-
ben Nasta formelt lanserer i mai. “Morsomt at 
tre av de fem vinnerne kjører Hitachimaskiner 
allerede. Dette gjorde det ekstra gledelig for 
Nasta å belønne innsatsen under NM med 
en Amsterdamtur, og et medlemskap i Nasta 
Driver”, avslutter Jannike Vestrum Hansen, 
markedsansvarlig i Nasta.   

PREMIERINGSTUR
OG EKSKLUSIVT 

KLUBBMEDLEMSSKAP 
FOR FEM UNGE 

MASKINFØRERE

PÅ TUR 
MED DE 
BESTE I YRKES-NM

På bildet: De fem premierte etter endt konkurransekjøring i Trondheim fra venstre (5. plass) til høyre (seier); 
Hans Arne Lydersen fra Nordland, Benjamin Alexander Høisveen og Håkon Engseth fra Østfold, Eirik 
Schjølberg fra Oppland, og vinneren Sondre Lien fra Aust-Agder.

Foto: Njål Hagen
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Espen Andersen  Brukte maskiner   957 88 731 espen.andersen@nasta.no
Bjarne Bøe   Rogaland    916 97 246 bjarne.boe@nasta.no
Vegard Gultvedt  Storkundeansvarlig   901 65 754 vegard.gultvedt@nasta.no
Kai Ronny Løvtjernet  Hedmark og Gudbrandsdalen 916 03 209 kai-ronny.lovtjernet@nasta.no
Trond Viktor Meland  N-Trøndelag og Nordland  971 88 041 trond-viktor.meland@nasta.no
Kim Jørgen Moe  Sør-Trøndelag og Nord-Østerdal 920 22 535 kim-jorgen.moe@nasta.no
Helge Myrhaug  Buskerud og søndre Oppland  913 14 629 helge.myrhaug@nasta.no
Øystein Myrhaug  Buskerud    951 74 513 oystein.myrhaug@nasta.no
Nils Arve Norendal  Telemark og Vestfold   958 76 878 nils-arve.norendal@nasta.no
Fred Partyka   Akershus og Oslo    906 81 071 fred.partyka@nasta.no
Christian Sleire  Hordaland, Sogn & Fjordane  941 60 644 christian.sleire@nasta.no
Kjell Joar Sleire  Hordaland, Sogn & Fjordane  918 84 234 kjelljoar.sleire@nasta.no
Knut Stensrud  Aust-Agder og Vest-Agder  917  15  116 knut.stensrud@nasta.no
Kjell Sørensen  Hjullastere, minimaskiner og utstyr 913 32 453 kjell.sorensen@nasta.no
Rune Traasdahl  Troms og Finnmark   995 58 787 rune.traasdahl@nasta.no
Ola Vik    Nordfjord og Møre&Romsdal  977 53 093 ola.vik@nasta.no
Sjur Wethal   Østfold og Follo + HeatWork  913 47 166 sjur.wethal@nasta.no

HER FINNER DU 
NASTA

KONTAKTINFORMASJON MASKINSELGERE:

VÅRE AVDELINGER:

Vestnes: 
Skorgenes industriområde, 6390 Vestnes

Larvik - hovedkontor:  
Bommestadmoa 8, 3270 Larvik

Lillestrøm:    
Tuenveien 75, 2000 Lillestrøm

Hamar:   
Engomsvingen 7, 2323 Ingeberg

Espeland:
Hardangerveien 873, 5267 Espeland

Kristiansand: 
Mjåvannsveien 194, 4628 Kristiansand

Stjørdal:   
Sutterøygate 15, 7500 Stjørdal

Stavanger: 
Maskinveien 18, 4033 Stavanger

Nasta AS har nå lansert sine nye 
hjemmesider. Sidene lanseres i 
WordPress slik at siden er mer søkerop-
timalisert og bedre tilpasset nettlesere. 

Sidene og designet er lysere, mens den 
enkle strukturen for å finne lett frem til 
maskiner og brosjyrer er ivaretatt. Det 
er kommet en del nye funksjoner, som 
for eksempel nyhetsbrev og postnum-
mersøk i ansattedatabasen.

Målet er å gi deg rett og rask info på en 
enkel måte. Fra hjemmesiden finner du 
hele vårt utvalg av maskiner og utstyr, 
inkludert spesifikasjoner og brosjyrer. Du 
vil også enkelt finne kontaktinformasjon 
til våre ansatte.    

Dessuten vil du finne lenker til alle våre 
leverandører, samt vår nylanserte førerk-
lubb Nasta Driver. Nettbutikken er nå 
integrert med hjemmesiden. Her er det  
alltid nye produkter på vei inn i. 

Ønsker du å få korte nyhetssaker, infor-
masjon om overleveringer landet rundt 
eller følge arrangementer rundt om i 
landet, anbefaler vi deg i tillegg å følge 
Nasta på facebook (/nastagravemaskin).

NYE 
HJEMMESIDER

HER FINNER DU OSS PÅ INTERNETT: 
Hjemmeside:   www.nasta.no
Nettbutikk:   www.nastashop.no  
Sosiale medier: Facebook: www.facebook.com/nastagravemaskin 
   Instagram: #nastagravemaskin

WWW.NASTA.NO
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