
www.scanliftmaskin.no

UTSTYR SOM 
DEKKER DINE 
BEHOV



  Stationära aggregat  

  Stort sortiment av begagnade aggregat

Durwen Scandinavia AB
Strandbadsvägen  19A  
SE-252 29 Helsingborg · Sweden  
Hans Malm: +46  (0)  70  313  76  18  
lnger Thoresen: +46  (0)  42  13  76  91  
inger@durwen-scandinavia.com  
Pål Olsson: +46  (0)  70  266  86  30
pal@durwen-scandinavia.com
www.durwen-scandinavia.se 

Vi har mer än 75 års erfarenhet inom aggregatbranschen!

Vi tillhandahåller truckaggregat från Durwen i Tyskland.

 Reservdelar 
  Förlängningsgafflar

PROUD 
PARTNER OF 

SCANLIFT MASKIN www.doosan-iv.eu
Nor Lines Norway AS, avd. Sandnes 

booking.sandnes@norlines.no | www.norlines.no

Vi har Norges råeste nettverk

Hamevac 
vakuumløftere
Scanlift Maskin AS er leverandør av  
elektriske, batteri- og bensindrevne 
vakuumløftere fra Hamevac. Hamevac 
produseres i Nederland med deler fra 
anerkjente tyske leverandører. 

Vakuumløftere er fenomenale verktøy til 
å håndtere natur- og betongstein trygt 
og effektivt. Vi har modeller med løfte
kapasitet fra 150 kg helt opptil 3000 kg.  
De minste modellene kan håndteres  
manuelt om ønskelig, men alle har 
løfteøye for løft med maskin.

Med pakninger som kan brukes på begge 
sider, og som skiftes på et øyeblikk uten 
bruk av verktøy og til en brøkdel av prisen 
til konkurrentene, er Hamevac det trygge 
valget.
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Scanlift Maskin AS ble startet i 2003, men som firma har vi
historie tilbake til 1990. Vi startet med å importere Doosan  
trucker og har etter hvert utvidet porteføljen betydelig.

Vi kan tilby:
• Doosan gaffeltrucker 
• Doosan kompressorer
• Doosan generatorer
• Bobcat teleskoptrucker
• AIRO bom- og sakselifter
• CMC beltelifter
• Dexter tilhengerlifter
• Hamevac vakuumløftere

Vi kan tilby utstyr til de fleste formål over hele landet.
I tillegg til salg driver vi også med utleie gjennom  
vårt eget utleieselskap Scanlift Rental AS.

Vi fører kvalitetsmerker fra anerkjente produsenter,  
og du kan være trygg på at kvaliteten er på topp,  
også når det gjelder oppfølging og service.
Vi har i dag fem egne avdelinger i tillegg til forhandlere  
og servicepunkter spredt over hele landet.

Med fokus på 
fornøyde kunder 



Gaffeltrucker4 54
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Med deres nye 9-serie tilbyr Doosan dieseltrucker 
fra 2 til 25 tonn løfteevne. Alle modellene i den nye 
serien kommer med pålitelige steg 5-motorer som 
er effektive og gir lave driftskostnader.
Truckene våre kan også leveres fiskeriklargjorte og 
fryseriklare med rotator om ønskelig.

Doosan produserer også elektriske 
motvekttrucker med kapasitet fra 
1500 til 5000 kg. Ønsker du en truck 
som bare går og går og som har  
minimale driftsutgifter, velger du  
en Doosan.

Scanlift Maskin AS har et stort utvalg 
av interntrucker, både manuelle og 
motoriserte. 

• Jekketraller i alle varianter  
(Korte, vanlige, lange, stillegående, 
med vekt, høytløftende og rustfrie)

• Palletruck (Ledetruck)

• Stabler

• Plattformtruck

• Skyvemasttruck

Dieseltrucker

Elektriske trucker

Interntrucker

DOOSAN LSM  
12N STABLER

DOOSAN 
JEKKETRALLE SKYVEMASTTRUCK

LEAD-ACID PLATFORM 
STACKERS 1.6 TO 2.0T

PALLETRUCK  
LITHIUM 1200 KG

DOOSAN B15T-7, 
B18T-7 OG B20T- 7

DOOSAN B16X-7,
 B18X-7 OG B20X-7

DOOSAN B22X-7, B25X-7, 
B30X-7 OG  B35X-7

DOOSAN B40X-7,  
B45X-7 OG B50X-7

DOOSAN DIESEL 2,0 TIL 3,5 
TONN. HEAVY DUTY

DOOSAN  
D60S-9 – D90S-9

DOOSAN
D100S-9- 160S-9

Doosan 
DV180S-9 – DV250S-9

DOOSAN 4,0  
TIL 5,5 TONN.

Doosan er  
et anerkjent  

kvalitetsmerke fra  
Sør-Korea som produserer 

trucker med markedets 
beste garantier!



Tungavegen 36, 7047 Trondheim • Tlf: 739 01 116
E-post: post@batteriimport.no • batteriimport.no

Totalleverandør av batterier til:
Elektriske trucker • Renholdsmaskiner • Person/lastebiler
Anleggsmaskiner • Lifter • Hytte/fritid • UPS

Stort lagerutvalg med punktlig levering

Øvre Ågedalsvei 64, 4529 Byremo • Helge - tlf. 900 22 210/901 61 555
E-post: helge@werdal.no

Service og delelager
Scanlift Maskin AS har alltid stort utvalg på vårt 
delelager for alle modeller vi selger, og vi har  
et landsdekkende servicenett, slik at vi raskt kan 
hjelpe våre kunder til å unngå driftsstans. 
Vi har godt kvalifiserte serviceteknikere som blir 
utdannet hos våre leverandører og dermed  
kjenner våre produkter ut og inn.

Vi har gode systemer for å ivareta service,  
vedlikehold og årskontroll. Som kunde får du den  
oppfølging du trenger til rett tid og med korrekt 
dokumentasjon av utført arbeid. Vi lagrer all  
dokumentasjon i våre systemer, slik at du når som 
helst kan få kopi av verksted- og kontrollrapporter.

Trucktilbehør
Vi tilbyr det meste innen trucktilbehør 
og kan levere gaffelforlengere,  
personkurv, krankrok, kranjibb  
og mye annet fra lager. 

Bobcat produserer robuste og fleksible teleskoptrucker tilpasset
de fleste behov. Teleskoptruckene leveres i alle størrelser, og er 
med sin intuitive betjening, driftssikkerhet og lange garantitid,
populære i utleiebransjen.

Bobcat tilbyr i tillegg til teleskoptrucker med fast og roterende  
bom beregnet for bygg og anlegg, også egne AGRI-maskiner.

AGRI-maskinene er tilpasset landbrukets 
krav til brukervennlighet og effektivitet,  
og kan skreddersys etter behov.

Teleskoptrucker
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UTSTYR SOM DEKKER DINE BEHOV
Trøndelag Trucksenter er eid av Scanlift Maskin. Sammen er vi  

hovedimportører i Norge for Doosan gaffeltrucker  
og Bobcat teleskoptrucker.

Trøndelag Trucksenter dekker hele Midt-Norge og har vært i 
markedet i 30 år. Vårt hovedfokus er salg, service og reparasjoner, 

reservedeler og utleie av gaffeltrucker. Våre serviceteknikere har stor 
kompetanse og egne godt utstyrte servicebiler for å håndtere  

krevende oppgaver ute hos våre kunder.

Torgardstrøa 4, 7093 Tiller • Tlf. 73 82 79 00
E-post: post@trondelagtruck.no • www.trondelagtrucksenter.no

se flere spesifikasjoner på www.hr.maskin.no
mobilitet   -   sikkerhet   -   kvalitet

MSG75G/731 (12V)

Luftfjæret truckstol med god 
komfort
Varenr. 420 200

PRIMO XL (12V)
MSG75GL/521
Kompakt luftfjæret truckstol 
med lav fjæringsunderdel
Varenr. 496 300

Lifter
Trenger du en lift?
Om du skal vaske vinduer, skifte 
lyspære eller jobbe på en fasade, 
så har vi liften som passer for deg.
Vi har lifter fra europeiske 
kvalitets merker med arbeidshøyde 
helt opptil 41 meter.

Kontakt oss for en nærmere prat 
om hvilken lift vi kan tilby for å løse 
akkurat din oppgave.
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Italienske CMC er verdens  
største produsent av beltelifter. 
Fabrikken ligger i Bari, sør i Italia. 
De utvider og moderniserer  
produksjonen hele tiden, og har 
stort fokus på å levere maskiner 
av høy kvalitet.

AIRO er en Italiensk produsent 
av bom- og sakselifter, og leverer 
maskiner i meget høy kvalitet.
De ligger i forkant av utviklingen 
av grønne maskiner, og spesielt 
deres 18,5 meter bomlift med  
400 kg kapasitet i kurven og  
8° helling har blitt tatt godt imot  
i det norske markedet.

Dexter Lifts Oy har produsert 
tilhengerlifter med arbeidshøyde  
fra 15 til 25 meter i Finland i 40 år.
Tilhengerliftene deres er enkle  
å bruke og å vedlikeholde, og er  
derfor populære i utleiebransjen.



Danske Bank er stolt 
samarbeidspartner og 
leverandør av leasing og
hovedbanktjenester til 
Scanlift Maskin.

Østre Aker vei 208  0975 OSLO
Telefon 22 16 04 90 Telefax 22 16 04 93
Foretaksregisteret Org. Nr. NO 952 760 084 MVA
IBAN. NO92-60210502737 SWIFT: NDEANOKK 

Skandinavisk 
Dekk  Import Norge A/S

Spesialister på industridekk
Hos Skandinavisk dekkimport finnes det meste på lager. 
Vi lagerfører og skaffer luftdekk, massive dekk, vulkolanhjul/
spesialhjul og industrifelger og vi har både utstyr, kunnskap 
og erfaring for demontering og montering av industridekk. 

Vi tilbyr kompaktfylling av de fleste typer luftdekk som fjerner 
risiko for punktering/ eksplosjon. Vinterdekk til gaffeltrucken? 
Kontakt oss- vi har et stort lager og regummierer kun på nye 
stammer for topp kvalitet. Stort utvalg av førerstoler til anlegg 
og jordbruksmaskiner, gaffeltrucker, skogsmaskiner og båter. 

Vi er medlem av Norsk Dekkretur AS

En pålitelig leverandør 
siden 1989

Østre Aker vei 208 0975 OSLO
Telefon 22 16 04 90 | www.sdias.no

Doosan Portable Power har røtter tilbake  
til Ingersoll Rand, som Doosan overtok i 2007.  
Ingersoll Rand var blant annet kjent for
å levere meget gode kompressorer
med høykvalitets kompressorskruer.

Kompressor
Den nye serien med steg V-motorer viderefører  
arven fra Ingersoll Rand med moderne,
driftssikre og økonomiske kompressorer.
Kompressorene produseres i Tsjekkia 
med komponenter fra kjente merker.

Vi kan tilby Doosan 
kompressorer fra de helt 
minste på  2m³/7bar 
helt opp til de største  
som gir 45m³/10bar.

Generatorer
Doosan tilbyr generatorer fra 20 kVA til 500 kVA. 
Den nye serien fra 20kVA til 100kVA med steg 5-motorer har fokus på 
enkel betjening, driftssikkerhet, lange serviceintervall og gjennomtenkt 
plassering av komponenter for enklere vedlikehold.
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post@scanliftmaskin.no

Sandnes: 51 57 10 50
Trondheim: 73 82 79 00
Hamar: 62 55 08 10
Haugesund: 95 42 91 61
Drammen: 46 97 11 46

Følg oss på Facebook 
og Linkedin
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www.scanliftmaskin.no

TRONDHEIM

Kirkenes

Mo i Rana

Leknes

Tromsø

SANDNES

HAUGESUND

Bergen

Førde

Ålesund

DRAMMEN

HAMAR
Aurdal

Surnadal

Kristiansand


