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- Det har gått stort sett som planlagt og vi var ferdige i tide, forteller kundeansvarlig
Bjørn-Erik Halvorsen hos TESS Østfold as avdeling Ski. Han og kollegaene Sigbjørn Kjos
og Simon Loyd Andersen avsluttet i januar et omfattende monteringsprosjekt hos Ekspert
Maskinutleie as på Langhus i Akershus. Sluttattesten var enkel og grei: Godt jobba!

Ekspert Maskinutleie har fått en stor og funksjonell vaskehall.
Dette leverte og monterte serviceavdelingen til TESS Østfold as
avdeling Ski:

Daglig Leder og eier av Ekspert Maskinutleie as Kjell Sæter er godt
fornøyd med monteringsjobben av serviceavdelingen til TESS Østfold
as avdeling Ski.
arne.braadland@tess.no

Ekspert Maskinutleie as på
Langhus i Akershus startet
i 1998 med fire maskiner. I
2014 passerte bedriften 500
maskiner til utleie og hadde
for lengst posisjonert seg
blant landets store. På veien
har bedriften fått med seg
seks Gaselle-titler og behovet
for større plass under tak
var påtrengende. Det løsnet
seg i 2014 og stort servicebygg med kontorer, verksted,
servicehaller og lager var klart
til innflytting i desember 2014.
Og veksten fortsetter.

Maskinene leies både ut
til næringsvirksomheter og
private, men de profesjonelle
blir prioritert. Leieperiodene
varierer fra en dag til flere år.

• Vaskeutstyr med 2 Solar Booster som gir 2200 liter i timer pr.
maskin.
• 18 meter med vaskeskinner med høytrykk vann og kjemi på
begge sider.
• Oljeanlegg fra og oljegalge med 6 tromler og tromler i vaskehall.
• Luft anlegg og lagt opp ca. 300 meter rør.
• Store deler av verkstedinnredningen.
I tillegg blir det satt ut en ny slangepresse til selskapets eget bruk
og pressing for kunder.

Stor monteringsjobb

TESS Østfold as avdeling
Ski fikk ordren med å montere vaskehall, oljeanlegg
og luftanlegg og erfarent
mannskap i serviceavdelingen
gjorde jobben i løpet av drøyt.
200 timer. Til sammen med
maskiner og utstyr ble det en
leveranse på en halv million
kroner.

Ekspert maskinutleie as
Et av Norges største utleieselskaper innen masseforflytningsmaskiner. Ble startet i 1998 med 4 utleiemaskiner. I dag er det
550 maskiner i parken. 18 ansatte. Hovedavdeling på Langhus,
og en avdeling i Bærum. Maskinpark: Kubota minigraver fra
800kg og opp til 8,6 tonn, samt gravemaskiner og hjulgravere
fra 13tonn til 25tonn, vibroplater, valsetog, hjullastere, teleskoplastere, fliskuttere, hydrauliske hammere og mye mer.
www.maskinutleie.no

Kundeansvarlig Bjørn-Erik
Halvorsen hos TESS Østfold as
avdeling Ski

Montør Sigbjørn Kjos var en
sentral mann under arbeidet hos
Ekspert Maskinutleie på Langhus
i Akershus.

