BEDRIFTSPROFILEN

Familiebedrift med pangstart
Det er ikke tvil om hva som er samtaleemne når familien Askeland samles til
julemiddag, etter at Åge Dagfinn Askeland
og kona Linda Samslått Askeland startet
Haugaland Kran & Transport AS i sommer.
Åges to brødre er også med i driften, Torbjørn kjører kranbil som sin bror og svigerinne, mens Aslak tar seg av økonomien. I tillegg er svoger Øystein Vedvik med
som kranfører. Pappa Åge Torstein hjelper til og kjører følgebil når det trengs, og
mamma Lindy tar seg av barnebarna.

arbeidsområde. Bilen gir
mange ekstra oppdrag på
grunn av kombinasjonen av
kranens rekkevidde og løftekapasitet.
- Det var ikke bare lett å
få lån i banken da vi startet
og skulle kjøpe den første
bilen, men etterhvert ser de
at vi får mange oppdrag.
Vi har hatt noe å gjøre fra
første dag, da løftet vi på
plass et tak på Haugesund
Stadion, forteller Åge som
har kjørt kranbil i tolv år.

- Det var helt naturlig for Linda og meg
å starte eget firma med spesielle kranbiltjenester som forretningsområde, sier Åge
Dagfinn Askeland. – Vi har begge lang erfaring som kranbilførere, og det å kunne
jobbe for seg selv er inspirerende for oss
begge.

- Vi tar oppdrag over hele Her hjelper linda og sin sisu effer 150/175tm med kai elementer på 300 tonn
landet, sier Aslak Askeland,
hjem. Det er mange her som kjøper båt i
som til daglig er å finne
som kokk på Lothes i Haugesund. – Selv utlandet, mener Åge som trives aller best
om superkranen vår er stor er den lett å når han får kompliserte løfteoppdrag. –
flytte på, og det at vi har kran og bil i ett Jeg har alltid interessert meg for løfting,
gir besparelser for kundene. Kombinasjo- og har jeg litt tid til overs er brukermanen av løft og transport er vår spesialitet. nualen for kranbiler godt lesestoff.

Dobbelt så sterk

Mange oppdrag

Haugaland Kran og Transport AS ble startet 1. juli 2009. Bedriften tilbyr alle typer
spesialtransport og løftetjenester. De har
spesialtraller for all type gods, blant annet
høye maskiner, gravemaskiner, dumpere,
brakker og båter. Minikran til innebruk
og løfteåk i mange forskjellige størrelser
er også på plass. Inkludert i bilparken er
landets sterkeste kranbil, dobbelt så sterk
som den nest største på Haugalandet.
En Sisu med Effer 155/175 tm som kan
løfte 32 tonn. Med jibb nr 2 som er på
vei rekker den snart så langt ut som 40
meter fra bilen. Den har også to kraftige
frontlabber som gir et unikt 360 graders

Bedriften eier tre biler selv og leier den
fjerde fast. Ellers leier de inn biler etter
behov. Vest Kran er en av hovedsamarbeidspartnerene som bidrar med mobilkraner fra 50 til 1200 tonn og tårnkraner
i alle størrelser.
- Vi kjører ofte brakker med spesialbygde brakkebiler. Husvogner må de fleste
av konkurrentene våre bruke to biler for
å klare, men vi gjør alt i ett, og kunden
sparer penger sier Åge. – Med den store
kranbilen kan vi løfte tunge ting på vanskelige og utilgjengelige plasser.
- Vi har mange oppdrag for AF-Gruppen,
forteller Aslak, - blant annet har vi fått en
3-års kontrakt i forbindelse med t-forbindelsen. Og vi er med på de sju nye kaiene
de holder på å lage, et oppdrag som nok
varer et halvt år til.
Erfaring gir sikkerhet

1000 Tonn`s mobilkran...som løfter det meste...

I tillegg til mange forskjellige typer oppdrag for industri og offshore frakter Haugaland Kran & Transport AS også båter
opp til femti fot over kortere eller lengre
avstander.
- Vi har nettopp vært og hentet en båt i
England for en kunde, og kjørt den på bil

Selv om bedriften er nystartet har vi en
solid kompetanse og erfaring. - Vi har
hatt en utrolig bra start på firmaet. Allerede har vi godt med arbeid i hvertfall for
de neste to årene.
24 timers service

- Vi stiller opp døgnet rundt for kunder
som har behov for det, sier Åge Dagfinn
Askeland. – Noe av grunnen til at vi har
hatt en veldig god start er familien som
stiller opp for Linda og meg og gir alt de
har, uansett når på døgnet det er. Og kundene som viser oss tillit når de gir oss
oppdrag, både små og store.
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