Solid grunnlag

FOR TRYGGE LØFT

KRANRINGEN.NO

HMS og kvalitet i Kranringen AS
Kranringen AS har et moderne og velutviklet HMS- og
kvalitetssystem som bygger på vårt VERDIGRUNNLAG

SAFETY
// Sikre høyt kompetansenivå gjennom kontinuerlig trening
og utdannelse
// Forstå og etterkomme krav, prosedyre og instrukser
// Ta vare på oss selv og våre kollegaer
// Sikre et sikkert arbeidsmiljø sammen med våre kunder
og samarbeidspartnere
COMMITMENT
// Vi viser lojalitet overfor oss selv og Kranringen AS sine kunder
// Vi er til å stole på
// Vi er engasjerte lagspillere
// Vi har en positiv holdning overfor kunder og samarbeidspartnere
PERFORMANCE
// Høy kvalitet på personell og materiell
// Løsningsorientert tilnærming
// Kostnadseffektive løsninger
// Effektiv bruk av ressurser med fokus på miljøet
Vi arbeider etter en høy standard når det gjelder
sikkerhet og kvalitet.
HMS vil alltid ha første prioritet og vårt viktigste mål er
NULL SKADER.
Kranringen AS er DNV-GL sertifisert ihht.
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ISO 9001:2015 og OHSAS 18001:2008

Solid grunnlag

FOR TRYGGE LØFT
Kranringen AS har lang fartstid innen en bransje i
kontinuerlig utvikling. Sammen med moderne spesialutstyr og erfarne operatører, legger vi et solid grunnlag
for trygge løft. En suveren kombinasjon som gir oss
et stort konkurransefortrinn i markedet – noe våre
mange fornøyde kunder er det beste beviset på.
Hver dag har vi i Kranringen AS fokus på at våre oppdrag
alltid utføres sikkert, effektivt og pålitelig. Det gjør at vi kan
levere alle tjenester som avtalt – både i henhold til kundens
spesifikasjoner og gjeldende bransjekrav. Vårt mål er å
møte våre kunders behov og forventninger med de beste
og mest profesjonelle løsningene.
Kranringen AS er et selskap med røtter helt tilbake til 1924.
I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten
blitt stadig større og bredere, kundene flere og jobbene
mer krevende. I dag er Kranringen AS en av Norges største
og mest komplette leverandører innen kranløft og transport
til oppdragsgivere i ulike segmenter.
Med fire sentralt plasserte avdelinger i Sør-Norge og solide
forbindelser til BMS i Danmark, disponerer Kranringen AS
store ressurser. Gjennom en fusjon av våre selskap i 2014
ble Kranringen AS bedre tilpasset til markedet, samtidig
som vi blir i bedre stand til å møte et økende behov for
våre tjenester.

Totalleverandør

KRANRINGEN || SIDE 5

KRANRINGEN || SIDE 4

Kranringen AS er en totalleverandør av logistikkløsninger. I tillegg til kranløft, supplerer vi kunder med transporttjenester og
utleie av utstyr. Vi har tilpasset oss behovet til industrianlegg,
yardområder og næringsparker, og er i stand til å levere
skreddersydde løsninger etter ønske. Vi utarbeider effektive
løsninger sammen med våre kunder for å møte deres behov.

Vi tar

KOMPLEKSE LØFT
I Kranringen AS er vi stolte av å kunne tilby komplette
løsninger innen kran og transport. Det betyr at vi
stiller med mer enn bare høyt kvalifisert fagpersonell
og riktig utstyr til å utføre selve jobben – vi tilbyr
også rådgivning, utarbeider løfteplaner og står for
prosjektledelsen. Vi har alltid fullt fokus på HMS i alle
ledd av operasjonen.

// Mobilkraner opptil 750 tonn kapasitet

Vi tenker alltid helhetlig – derfor analyserer, planlegger og
forbereder vi alle jobber ned til minste detalj. Det er nettopp
detaljene som er avgjørende for at vi lykkes med oppdraget
– og at du som kunde får den mest pålitelige og effektive
løsningen på din utfordring. En løsning som holder høy
standard – bokstavelig talt.

For oss i Kranringen AS er ingen oppdrag hverken for små,
for store eller for krevende. Faktisk mener vi selv vi blir enda
litt bedre og mer fokuserte jo mer kompliserte utfordringene
er. Uansett type og størrelse blir alle oppdrag skreddersydd
etter den enkelte kundens behov og den aktuelle jobbens
innhold.
Foruten et sterkt fokus på kvalitet og sikkerhet, legger vi i
Kranringen AS stor vekt på fleksibilitet og service. Det betyr
at vi har et tett samarbeid på tvers av våre avdelinger, for å
få maksimalt ut av våre samlede ressurser og erfaringer. Vi
er dedikerte til oppgaven, og setter vår ære i å levere det vi
lover – som avtalt.

// Beltekraner opptil 1600 tonn kapasitet
// Utstyr for flytting og håndtering av maskiner,
hus og store industrimoduler
// Minikraner for enkel tilgang på ellers
utilgjengelige steder
// Selvreisende tårnkraner
// Kranbiler opp til 275 t/m
// Spesialtransport
// Liftbiler opptil 103m

Få begrensninger gir

FLERE MULIGHETER
Sentralt plasserte avdelinger og et bredt spekter av
tjenester gjør Kranringen AS til bransjens kanskje
mest komplette leverandør. Med en serviceinnstilt
stab og en fleksibel utstyrspark, er vi godt rustet til å
kunne utføre oppdraget der kunden er – enten det er
på land eller til vanns.
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Kranringen AS dekker behovet til kunder i de fleste
segmenter – fra industri, bygg og anlegg til det private
markedet. Siden hver jobb er unik, leverer vi alltid den
optimale løsningen med hensyn til oppdragets art og
stedets tilgjengelighet. Vi har få begrensninger – noe som
gir deg desto flere muligheter.

Dekker store

DELER AV SØR-NORGE
Kranringen AS leverer en totalløsning innen kran-, løft- og
transportoppdrag, tilpasset ønsker og forventninger fra hver
enkelt kunde. Utover selve løfteoperasjonene tilbyr vi tilleggstjenester etter behov;

//
//
//
//
//
//
//

Planlegging
Løfteplaner
Engineering
HMS support
Jekking av større kolli
Veiing opptil 500 tonn
Skidding
Maskinflytting

Gjennom BMS AS i Danmark har vi tilgang på ressurser
utover det som normalt finnes i Norge.
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Våre viktigste ressurser er våre ansatte. De ansatte har et høyt
kompetansenivå, og er vant med å håndtere utfordrende
arbeidsoppgaver. En stor andel av de ansatte i Kranringen AS
har også fagbrev innen Kran- og løfteoperasjonsfaget.

Vi leverer til alle
type kunder innen
//
//
//
//
//
//
//
//

Prosessindustri
Kraftindustri
Skipsindustri
Landanlegg
Bygg og anlegg
Vei/jernbane
Infrastruktur
M. fler

Hvorfor Kranringen AS?
//
//
//
//

Vi holder høy fokus på sikkerhet og kvalitet
Vi gjør kompliserte utfordringer litt enklere
Vi gjør deg mer konkurransedyktig
Vi gjør dine kunder mer fornøyde

Vi løfter deg litt høyere!
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//

Opptatt av å løse problemer og utfordringer
— IKKE BARE UTFØRE LØFT
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I likhet med Kranringen AS er også BMS opptatt av å
holde en høy standard, ha fokus på sikkerhet og å være
pålitelige. Samtidig etterspør stadig flere kunder tjenester
som engineering, logistikkstyring og prosjektledelse.
Derfor vil totalløsninger for ulike kranløft og relaterte
transportoppgaver bli stadig viktigere for oss i fremtiden.
Som en av de ledende i bransjen har BMS en egen
engineering avdeling som blant annet utarbeider tegninger
og vitenskapelige beregninger. BMS kan derfor utføre

selv de mest kompliserte løfteoperasjoner det europeiske
markedet etterspør – også for krevende bransjer som
offshore og vindkraftindustrien.
Som en del av BMS representerer Kranringen AS en
solid, tverrfaglig organisasjon som dekker all relevant
kompetanse – fra rådgivere og ingeniører, til operatører
og sjåfører. Med kontinuerlig fokus på grundig opplæring,
faglig oppdatering og veldokumentert arbeid i alle ledd,
setter vi sammen standarden for fremtiden.
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Kranringen AS er datterselskap av danske BMS A/S –
et selskap som i flere tiår har vært markedsledende
innen utleie av kraner og tilhørende personell til det
skandinaviske markedet. Gjennom sitt nettverk av
selskaper i Danmark, Tyskland, Sverige og Polen er
BMS en betydelig aktør i store deler av Europa.

HK Container AS leverer alt av containere og modulbygg,
både for salg og uleie. Hver leveranse tilpasses kundens
behov og spesifikasjoner, og eksempler på hva vi kan tilby er:
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

HK Containerhenger®
Lagercontainere
Shippingcontainere
Kontorcontainere
Sanitærcontainere
Verkstedscontainere
Galvaniserte miljøcontainere
Gangtuneller
HMS containere
Offshorecontainere
Spesialcontainere
Kjøle- og frysecontainere
Jerseystein

Selskapet har utviklet og selger HK Containerhenger®, som
er utviklet for å frakte containere fra 8’ til 20’ etter varebil.
Tilhengerne er bygd for flerfunksjonell bruk, slik at de også er
anvendelige til andre formål.
HK Container AS holder til i Bergen og Stavanger, men er også
representert gjennom Kranringen AS sine avdelinger.
Ta kontakt med oss for løsning på deres behov for
containere/modulbygg.

Minikraner blir hyppig brukt på grunn av sin størrelse,
fleksibilitet og andre egenskaper som gjør det mulig
å komme til over alt – selv på trange areal med lav
takhøyde innendørs. Derfor brukes minikraner gjerne
til løfteoperasjoner der tilgjengelighet i seg selv er
utfordringen.
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Kranringen AS er deleier i Kranentreprenøren AS – en av
de første som tok i bruk minikraner i Norge. Selskapet
er fortsatt ledende på sitt felt, og har lang erfaring og
spesialkompetanse på krevende løft. Ved bruk av ulike
minikraner, beltekraner og annet spesialutstyr løser
Kranentreprenøren små og store oppdrag der tradisjonelt
løfteutstyr ikke kan benyttes.

TAKLIFT
Kranringen AS er medeier i Taklift AS, som har en av
de største flytekranene i Skandinavia. Løftekapasitet
er inntil 400 tonn i 45 m høyde og på 14 m utlegg.
Bommen kan forlenges, slik at kranen kan løfte 200
tonn i opptil 75 m høyde.
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Kranen brukes hovedsakelig til løfteoperasjoner ved
havneanlegg, og flytter seg over store deler av Skandinavia.
Taklift har gode kontakter med samarbeidspartnere, og
tilbyr løsninger med taubåt og lektere etter behov. Bruk
av flytekran gjør det enklere å håndtere krevende løft av
tunge kolli i forbindelse med lasting og lossing av båter,
montering av broelementer og liknende.

KRANRINGEN AS
Adr: Rødmyrlia 33, 3735 Skien
Post: Postboks 2683, 3702 Skien
Telefon: 35 50 59 50
E-mail: firmapost@kranringen.no

AVD SKIEN
Adr: Rødmyrlia 33, 3735 Skien
Telefon: 35 50 59 50
E-mail: skien@kranringen.no

AVD. OSLO
Adr: Bølervegen 84, 2016 Oslo
Telefon: 48 00 40 20
E-mail: oslo@kranringen.no

AVD. VESTFOLD
Adr: Raveien 191, 3242 Sandefjord
Telefon: 33 47 71 11
E-mail: sandefjord@kranringen.no

AVD. BERGEN
Adr: Lønningsflaten 23, 5285
Blomsterdalen
Telefon: 55 13 30 60
E-mail: bergen@kranringen.no

AVD. BERGEN
HK Container AS
AVD. OSLO
Kranentreprenøren AS

AVD. SKIEN
Taklift AS

AVD. VESTFOLD

KRANENTREPRENØREN AS
www.minikran.no
Adr: Leiraveien 12, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 80 18 00
E-mail: post@kranutleie.no

HK CONTAINER AS
www.hkcontainer.no
Adr: Lønningsflaten 23, 5285
Blomsterdalen
Telefon: 55 99 11 10
E-mail: post@hkcontainer.no

TAKLIFT AS
www.taklift.no
Adr: Rødmyrlia 33, 3735 Skien
Telefon: 911 99 044
E-mail: mn@taklift.no
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