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vakttelefon tromsø:  911 44 800 vakttelefon bodø:  413 44 800
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Nordic Crane Nord AS (NCN) er eid av Crane Norway 
Group, som til sammen har 11 avdelinger som sprer seg 
over hele landet. NCN har røtter helt tilbake til 1978, og har i 
lang tid opparbeidet seg en solid virksomhet som stadig er i 
utvikling. Oppdragene blir større og mer krevende, samtidig 
som at kundene blir flere og varierte.

Vår organisasjon har gjennom mange år i bransjen utviklet 
en solid kompetanse og er svært løsningsorienterte når det 
gjelder våre kunders utfordringer. Vi løser alle typer oppdrag, 
store som små. 

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 NCN alltid de 
optimale løsningene på vegne av kunden.

Hos NCN står våre medarbeidere klare for å få ditt prosjekt 
ferdig i tide. Vi jobber hver dag for å imøtekomme nye 
behov hos våre kunder. I tillegg til stor kapasitet og lang 
erfaring med mobilkraner og kranbiler, har vi også en 
moderne utstyrspark for spesialoppgaver på små og store 
byggeplasser.

NCN har pr.d.d. 5 stk.mobilkraner fra 55t-400T, 12 stk.
kranbiler med kranstørrelse 7,5tm-185,5tm med plan/semi,  
minikran, semitrekkere med ulike hengere og hjullaster.  
I tillegg har vi samarbeid med flere samarbeidspartnere slik 
at NCN er godt rustet til ulike forespørsler.

Alltid på plass
MED VÅRE FLEKSIBLE MOBILE ENHETER, 
ER VI ALLTID KLARE FOR Å TA PÅ OSS ET NYTT PROSJEKT.
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Moderne byggeteknikker krever smarte løsninger for løft 
og montering, og vi ser på det som en viktig oppgave å 
ligge i forkant når det gjelder moderne utstyr. Med egne 
vakuumløftere kan vi løfte og montere glass- og sandwich-
elementer, og vi har selvfølgelig egnet utstyr for montering 
av alle slags prefabrikkerte byggelementer i betong og tre.

Vi har erfaring fra en lang rekke prosjekter og utfører 
både store og små transportoppdrag. Med stort fokus 
på HMS, kundeservice og kvalitet, tilbyr vi de beste 
transportøkonomiske løsningene for våre oppdragsgivere. 
Sammen med våre kvalifiserte medarbeidere, er vi alltid 
klare for nye utfordringer, uansett vanskelighetsgrad.

Vakuum-
pumper for 
element-
montering
MÅLET ER ALLTID Å SKAPE 
RESULTATER SOM BEGEISTRER 
KUNDEN. FORNØYDE KUNDER OG 
GODT UTFØRT ARBEID GIR OSS 
STOR GLEDE.
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Se alle våre 
produkter  
og tjenester 
på scania.no
Norsk Scania AS - telefon 22 06 45 00

Følg osspå Facebook  og Instagram!
norskscania

RING 815 60 815     WWW.VIANOR.NO
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I mange prosjekter er det ikke alt som lar seg planlegge, og 
andre ganger går ikke alt som man hadde tenkt. Da er det 
godt å vite at du kan ringe vår vakttelefon døgnet rundt, så 
finner vi en løsning sammen.

Crane Norway Group har nærmere 300 stk. mobilkraner/
kranbiler/trekkvogner med ett bredt spekter hengere og er 
en ledende aktør innen løfteoppdrag/transport oppdrag.

Med en allsidig og moderne maskinpark, utfører våre 
kranførere og sjåfører alle oppdrag med fokus på høy 
sikkerhet og solid kvalitet.

- Våre biler er utstyrt med kraner fra 30tm til 155tm
- Vi disponerer kraner med løftekapasitet på opp til   
 750 tonn

Døgnåpen vakttelefon
VAKTTELEFON TROMSØ: 911 44 800
VAKTTELEFON BODØ: 413 44 800
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ARKA og Nordic Last & Buss er totalleverandør av transportprodukter.
Vi er stolt leverandør av Volvo og Effer til Nordic Crane og tilbyr komplette

og skreddersydde løsninger som inkluderer service og årlige kontroller.
ETT STOPP, EN LEVERANDØR — ENKELT FOR DIN SKYLD
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NORDIC
LAST OG BUSS

www.transportutstyr.noT: 63 87 10 80         E: post@transportutstyr.no

Vi ønsker å gratulere Nordic Crane Nord AS
med 40-årsjubileet og nytt bygg.

Vi er stolt leverandør av alle typer løfteredskap, 
lastsikringsutstyr, snøkjetting og interntransport

STØRST I 
REGIONEN PÅ 

STORBIL!
T: 51 69 80 00

E: post@jaerenstorbil.no

TOTALENTREPRENØR:

Tlf 776 99 999   •   post@masterwork.no   •   www.masterwork.no

TRELAST OG
BYGGEVARER

www.neumann.no

Telefon: 22 80 34 60     Mobil: 90 75 16 71     E-post: post@nord-kran.no     www.nord-kran.no

IMPORTØR AV FASSI KRANER
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Nordic Crane Nord AS
e-post: nord@ncnord.com
www.cranenorway.com

Avd Tromsø:
Ringvegen 115, 9018 Tromsø
Vakttelefon: 911 44 800

Avd Bodø:
Munarvollveien 2, 8031 Bodø
Vakttelefon: 413 44 800

Matthew Montgomerie
Mobilkran
tlf: 941 77 000
mamo@ncnord.com

Roy-Arne Brendeløkken
Økonomi Controller
tlf: 917 14 624 
roy-arne.brendelokken@ncnord.com

Geir Ole Berdahl
HMS-Leder
tlf: 950 67 580
geir.ole.berdahl@ncmidt-norge.com

Are Thyholdt
Daglig leder
tlf: 909 97 262
are.thyholdt@ncnord.com

Børre Ovesen
Trafikk / Salg
tlf: 926 30 001
boov@ncnord.com

Håkon Aasen
Avd. leder Bodø
tlf: 412 51 607
haaa@ncnord.com


