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FRONTPAGE / DISSE KARENE BYR PÅ MASKINER SOM GJØR DET MESTE

Vi søker se
murere me

Vi søker er
blikkensla
snarlig tiltr

Nuclear Sc

Would you like t
skills to make a d
society?

« Forrige side

Utleieselskapet Cramo etablerer egen avdeling i kystbyen Brekstad. F.v. salgsansvarlig Tor Hatlen, driftsansvarlig Jan Erik Grundstad, klargjører/mekaniker Svein Robert
Ulriksborg og daglig leder Kjetil Moen. FOTO: SKJALG LEDANG

Disse karene byr på maskiner
som gjør det meste

Utleieselskapet Cramo har etablert egen avdeling på Brekstad. Etableringen av kampflybasen
er en av årsakene til satsingen.
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Utleie av alle typer maskiner og verktøy til byggebransjen er basis for Cramo´s
virksomhet. I tillegg driver det skandinaviske konsernet med utleie av moduler
og containere til de fleste formål, fra anleggsrigger til kontor- og skoleanlegg.

Ikke bare kampflybasen
-Kampflybasen er en av årsakene til at vi nå satser på Fosen, men ikke den

NYHETER
Arbeider videre med at
Åfjord pluss Roan kan bli
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Torsdag møttes formannskapene i Roan

eneste, forklarer Kjetil Moen, daglig leder for Cramo Trondheim/Fosen.
Sammen med salgsansvarlig for samme distrikt, Tor Hatlen, var Moen onsdag
på Brekstad for å markere at selskapet nå også har opprettet en egen avdeling
på Fosen.

og Åfjord i sistnevntes rådhus. Tidens
tema er et eventuelt ekteskap.

Vil vokse

– Hva er det som får oss til å handle
matvarer som vi strengt tatt ikke har
godt av? Dette spørsmålet skulle elever
fra sjuende klasse svare på da
Kreftforeningen var på besøk.

LES MER

Hårberg-elever på
reklamejakt

Til daglig vil Jan Erik Grunstad og Svein Robert Ulriksborg bli å treffe som
henholdsvis driftsansvarlig og klargjører/mekaniker ved den nye avdelingen på
Brekstad. Allerede ved åpningen har selskapet at assortert utvalg av maskiner
og utstyr på plass, men Kjetil Moen sier at man i tida framover vil utvide utvalget
på Brekstad.
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Nå bygger elevene ny veg
TV ►

-For alle behov
-Fleksible leieløsninger for alle behov er vår målsetting, sier Moen. Flere og flere
entreprenører velger å tegne avtaler om leie av utstyr, i stedet for å investere i
eget.
-Det er kostnadseffektivt å leie utstyr i en byggeperiode i stedet for å kjøpe, sier
daglig leder Kjetil Moen.
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TV ►

- Ved å leie så kan man få utstyr som er tilpasset akkurat den jobben som skal
utføres. Det finnes utrolig mange ulike typer av for eksempel en lift, forklarer
Tor Hatlen.

Like før åpningen av nyveien fra
fylkesgrensa og ned til Olsøykrysset i
Rissa, tok Fosna-Folket en prøvetur
sammen med daglig leder Øystein
Syltern i Johs. J. Syltern AS.

Disse karene byr på
maskiner som gjør det meste
Utleieselskapet Cramo har etablert egen
avdeling på Brekstad. Etableringen av
kampflybasen er en av årsakene til
satsingen.

I utleiesystemet til Cramo er det ikke mindre enn 140.000 byggmaskiner, 7200
anleggsmaskiner, over 12.000 lifter, nesten 30.000 moduler og containere
samt 13.600 kontor- og skolemoduler. Det betyr at dersom en kunde er ute
etter noe som ikke finnes lagret på Brekstad, så kan det aller meste skaffes i
løpet av få dager.

8256 likerklikk

-Men det er ikke bare den profesjonelle delen av byggebransjen vi har som
kundegruppe. Også hus- og hytteeiere kan dra nytte av å leie tilpasset utstyr når
de skal gjøre noe med hus, hytte eller hage, forteller Kjetil Moen. Godt verktøy
eller riktig redskap er ofte «halve jobben», og i utvalget til Cramo er det mye
som også passer for folk som skal pusse opp huset eller legge til rette i hagen.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Fra rabalder til
felles front for
ferjetilbudet
Brekstad - Valset

Del 133 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

0

LES MER

FosnaFolket

Også for privatpersoner
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Bli med på kjøretur over
nyveien
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Stort utvalg

UCO til Brekstad

Etter at Åfjord videregående skole har
fullført prosjektet, vil Ugedal stå bedre
rustet under neste flom.

Her kommer
helgasnøen
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