Her følger en presentasjon
av hva vi I Norske Närko AS
kan tilby deg som vår kunde
av tjenester og produkter.

Norske Närko AS
Hunnselvveien 3
N – 2830 Raufoss

Närko er en av Nordens
største produsenter av
bilpåbygg, hengere og
trailere og i 2019 feirer 60 år

Närko påtar seg oppgaven med å levere det
beste materiell en i dag kan få kjøpt. Dette er
noe vi kan gi deg garantier for under
forutsetning av at du gjør det vedlikeholdet
som er satt opp for ditt produkt, det er det
eneste du trenger å tenke på, resten ordner vi
for deg.

Norske Närko AS består av følgende personer
Øyvind Leirvik
Salg av deler, teknisk
support og reklamasjoner
Øyvind treffes på 90138602
Eller oyvind@norskenarko.no

Erik Fagerholm
Salg av nytt og brukt samt daglig leder

Erik Fagerholm
Salg nytt og brukt samt
daglig leder
Erik er på 93482900
Eller erik@norskenarko.no

Norske Närko AS har all import av Närko produkter til
Norge og vil fra våre lokaler på Raufoss, følge opp alle nye
og gamle Närko kunder.

Hilsen
Erik Fagerholm

Reservedeler til ditt Närko produkt og
andre produkter kjøper du av Øyvind
Leirvik på 90138602
Det er vi som sitter med full oversikt over
ditt Närko produkt og vi gir deg direkte
hjelp, hva enn det måtte være

Närko bilpåbygg, kjerrer og
tilhengere med skap.
Närko leverer bilpåbygg med
transportskap, FNA og FRC
skap. Närko leverer også,
hengere og trailere.
Skapene leveres i lengder fra 5
meter og oppover.
Alle skap leveres med eller
uten sideåpning. Vi har i tillegg
mulighet for å levere med
skyvbart
kapelltak
og
sideåpning på begge sider.

Närko har nå også satset på et nisjemarked innen skap som benyttes for
transport av fiske kasser.

Närko trailere med
Transportskap, FNA skap

Semitrailere er noe Närko har vært svært store på i alle år. Tidligere var det trailere
med gardin kapell som var slageren, men nå er det trailere med skap og full
sideåpning. Disse leveres med transportskap, FNA eller FRC skap.
Närko har utviklet en helt unik måte å bygge sine golv i termo trailere på
I golvet er det ikke benyttet tradisjonelle trebjelker, men bjelker av støpt glassfiber
med isolasjon.
Termo og stykkgods trailere med
sideåpning er noe som det i mange år
har hvert et stort marked for i Norge.
Dette er noe vi i Norske Närko AS har
lagt til grunn og dette er derfor et av
våre kjerne produkter

Lastebommer og 2 temperatur soner er noe
som vi selvfølgelig leverer og her har vi
virkelig et produkt vi kan være stolte av å
kunne tilby deg som kunde. Et meget
brukervennlig bomsystem der du med noen
enkle grep kan henge opp bommene i taket
uten å måtte stå på en kasse eller trapp.
I tillegg er det også en løsning med brede
stolper som muliggjør sidelastning på
bommer med dørene åpne

Närko skap på bein eller på
krokramme

Närko bilpåbygg, hengere og
trailere med kapell
Kjerra benyttes i en modul
kombinasjon etter en trailer med
hengerfeste i hekken. En slik kjerre
. lav egenvekt og gir derfor god
har
lasteevne i et modul sett.

Løftekapell er den ultimate trelast
traileren. Når kapellet er heist til
topps er det helt fri innlasting fra
sidene. Med manuelle eller
automatiske spennere og stakehylser
i midten er dette rett produkt for
trelast!

Dette er trailere med hevbart tak, breddbar
bak port og ekstra forsterkede kantprofiler
som gjør at dette er en ypperlig trailer for
transport av landbruk og anleggs maskiner
som en ikke ønsker at skal komme frem til
kunden med snø og møkk på.

Närko åpne bilpåbygg, åpne
tilhengere og åpne trailere.
Närko har i alle år vært kjent for sine
åpne enheter.
Utstyret er det du som kunde som
spesifiserer slik at det kan tilpasses
dine krav og dine behov for å få til
kostnadseffektive og rasjonelle
løsninger for dine oppdragsgivere.
Dette betyr at vi kan vi levere valg frie lengder, høyder og valg fritt med
stakehylser, typer av surre -kroker,
surrestiger, sidelemmer, aksler osv.

Modul vogntog åpnes det for på flere
og flere vei trekninger. Närko leverer
alle løsningene som finnes for dette,
trailer på dolly bak bil, link og kjerre
bak trailer. Hvilken løsning du velger
kommer helt an på dine krav og behov.
Norske Närko AS kan være med deg å
finne ut den løsningen som passer deg
og dine behov best fremover.

Närko rulleflakcontainer og
ISO container trailere,
hengere og kjerrer.
Närko sine container - chassis er en av
markedets sterkeste og stiveste chassis
og egner seg derfor svært godt for
transport av midtstilte containere.

Närko har container hengere og
kjerrer i alle typer og varianter.
Vi leverer hengere tilpasset dine
behov og ønsker.
Vi har også hengere som både kan
leveres for ADR EXIII godkjenning
og ADR tank godkjenning.

Rulle flak eller krokkasser
kan på visse strekninger
der hvor det er åpnet for
25,25meter kjøres med en
kasse på bilen og to kasser
på traileren, dette benyttes i
visse deler av landet med
stor suksess.

Närko tømmerhengere og
chassis for påbygging
Närko tømmerhengere har de
siste to årene gjennomgått en
betydelig oppgradering.
Tverrbjelker er endret for å unngå
sprekker og samtidig oppnå enda
bedre stabilitet.
Ny type boltet ramme
Et helt nytt elektrisk anlegg.
Närko sine tømmer -hengere har
ord på seg for å være utrolig
stødige å ha etter bilen.
En Närko 4 akslet tømmerhenger med 11
tonns aksler, stål felger, 6 banker og 4
luftmann spennere veier +/-6900kg.
Hengerne leveres både med Timbtec og
Exte baker.
Det benyttes to typer aksel avstand
mellom aksel 2 og 3, den ene er 5030mm
og den lengste er 5360mm
Alt av elektrisk er via totalt 6 koplings
bokser i ramma, dette betyr at alt av
skjøter er borte. 1 stor hovedboks med

rekkeklemmer
Närko sin måte å flytte andre og femte
banke på.

Vi har byttet ut lasteholdeventilen for
bankeforskyvningen med en
oversenterventil (samme som benyttes
på løftefunksjon på stykkgodskran) for å
oppnå en myk start på funksjonen, noe
som sparer både sylinder og innfesting.

Dette var en presentasjon av hva vi
kan tilby deg som kunde hos oss
Tusen takk for at du tok deg tid til å se
igjennom denne brosjyren for å finne ut av
hvem vi er og hva vi kan levere

Norsk importør
Norske Närko AS
Hunnselvveien 3
N – 2830 Raufoss
Daglig leder / salg
Erik Fagerholm
Telefon 0047 93482900
erik@norskenarko.no
Reservedeler / support / reklamasjoner
Øyvind Leirvik
Telefon 0047 90138602
oyvind@norskenarko.no
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