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DIN SAMARBEIDSPARTNER 
PÅ PERSONLØFTERE

Du kan velge mellom små søyle- og sakselif-
ter for innendørs bruk til store terreng gående 
bom- og sakselifter for bruk utendørs. Elektris-
ke sakselifter er primært for innendørs bruk. 
Skal du jobbe ute i ulendt terreng anbefales 
selvgående lifter som tilbys både med og uten 
støtteben. For å finne rett produkt til din jobb 
foretar våre ansatte befaring kostnadsfritt.

ØKT KUNNSKAP GIR ØKT SIKKERHET OG 
BEDRE LØNNSOMHET
BAS Maskinutleie holder kurs i bruk av person-
løftere. Kurset gir teoretisk og praktisk opp-

læring i bruk av personløfter klasse A, B og C. 
Fullført kurs gir kompetansebevis utstedt av 
SFS, Senter for sikkerhetsopplæring. Våre 
medarbeidere har høy teknisk kompetanse og 
gir rask service ved eventuell driftsstans.

BAS Maskinutleie ble stiftet i 2007 og har 
siden etableringen hatt en jevn omsetnings- 
og utstyrsvekst. Selskapet har i dag 140 
dyktige medarbeidere fordelt på 11 avde-
linger. BAS eies i dag av Backegruppen og 
Kruse Smith (50/50).

BAS Maskinutleie kan tilby et stort utvalg av personløftere med 
varierende kapasitet, arbeidshøyde og rekkevidde. 

SAKSELIFTER ELEKTRISKE
Anbefalt innendørs på plant 
underlag. Arbeidshøyde 
maks 14m.

SAKSELIFTER DIESEL
Anbefalt utendørs på plant 
og ulendt terreng, Arbeids-
høyde maks 18m.
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BOMLIFTER ELEKTRISKE 
Anbefalt innendørs på plant 
underlag.Arbeidshøyde maks 
18 m.

BOMLIFTER DIESEL
Med og uten knekkarm egner 
seg både på plant og i ulendt 
terreng. Arbeidshøyde maks 
43 m.

GLASSLIFT
Enkel manøvrering gir sikker og 
effektiv transport av store og 
tunge glassplater og vinduer 
opp til 350 kg. Tidsbesparende 
og effektivt, frigjør én mann.
Er anbefalt av HMS.

Vi har maskiner og 
service tilbehør som 
tilfredstiller strenge 
miljøkkrav, blant annet 
 BREEAM NOR.
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BAS Maskinutleie - ett telefonnummer!

Avdeling Karmøy
Husøyvegen 27
4262 Avaldsnes
post.karmoy@basutleie.no

Avdeling Kragerø
Kragerøveien 520
3770 Kragerø
post.kragero@basutleie.no

Avdeling Kristiansand
Barstølveien 12
4636 Kristiansand
post.kristiansand@basutleie.no

02379

Avdeling Hof
Industriveien 18
3090 Hof
post.hof@basutleie.no

Avdeling Gjøvik
Kontrollveien 1
2807 Hunndalen
post.gjovik@basutleie.no

Avdeling Grålum
Ringtunv. 1
1712 Grålum
post.gralum@basutleie.no

Avdeling Lindeberg
Lindebergvegen 16
2016 Frogner 
post.lindeberg@basutleie.no

Avdeling Elverum
Vindheiavegen 111
2406 Elverum
post.elverum@basutleie.no

Avdeling Trondheim
Sunnlandsvegen 2 
7032 Trondheim 
post.trondheim@basutleie.no

Avdeling Klepp
Møllevegen 14
4353 Klepp Stasjon 
post.klepp@basutleie.no

Avdeling Arendal
Industritoppen 8
4848 Arendal
post.arendal@basutleie.no
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