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”  Se meg i øynene og  
si at jeg ikke må bruke  
halve dagen på å fikse  
gravemaskinskuffen.”
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Norske hardhauser siden 1970
Året er 1970, stedet er Klepp og tanken er krystallklar: 

Vi skal lage produkter som er mer holdbare og som 

varer lenger enn det noe av konkurrentene våre er  

i stand til å klare. Først og fremst gravemaskinskuffer 

og hurtigkoblinger.

Ambisiøst, ja, men klokketroen er der. For vi 

har historien på vår side, vi har røtter tilbake til

Brøyt-eventyret og flaggskipet X2, vi vet at det  

ikke bare går an å komme fra forblåste Jæren  

og  får det til, men at det faktisk kan være et pluss.  

Og vi har en knallhard topografi med i ballasten:  

Hos oss er det stein på alle kanter. Å grave på  

Jæren er ikke for pingler. Det er for hardhauser.  

Det handler om råmaterialer. Om produksjons- 

metoder, om funksjonell design, om evnen til 

 skreddersøm. Om rutiner, om kvalitetskontroll,  

om nytenking og rask respons. Men først og fremst 

 handler det om vilje og kompromissløshet. For 

 virkeligheten er knallhard. Og vi må lage noe som 

er minst like hardt.

Derfor gjør vi vi det.
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En god hverdag for den som graver
I dag er produktene våre i vinden som aldri  

før. Eller i bakken, da. Vi øker omsetningen  

vår jevnlig, vi har stadig flere kunder over hele 

landet og vi er stolt over å kunne si at vi ennå  

lager alt her hjemme hos oss selv. Slik har vi full 

kontroll over hele prosessen – og kan stå fast på 

kompromissløs heten vår. Og det liker vi. Vår   

oppgave er å bidra til at kundene våre får gjort  

det de skal, effektivt og uten unødige opphold.

Vi har for øvrig aldri tvilt på verken kvaliteten   

vår eller rutinene våre, men det kan være greit  

å ha papirene i orden: I april 2014 ble vi  

ISO 9001- seritifisert.

Sammen med kvaliteten har vi også vært opptatt av 

annet som gjør hverdagen så enkel som mulig for den 

som graver. Ved hele tiden å lytte til behov, ha åpne 

dører og samtidig tenke kreativt, har vi stått for 

en kontinuerlig utvikling som gjør at vi i dag har et 

stort spekter av produkter – skuffer, hurtigkoblinger, 

rippertann og annet utstyr. Denne folderen viser noe, 

den fulle oversikten finner du på nettet.
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”  Jeg flytter fjell. Da holder det 
ikke med en hvilken som helst 
gravemaskinskuff!”
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Tøffe aktører forlanger tøffe skuffer
Det får de av oss. Stadig flere kvalitetsbevisste kunder 

vet å sette pris på vår evne til å utvikle og forbedre 

sortimentet. I dag er vi en ledende produsent og kan 

tilby skuffer til de aller fleste maskintyper.

Skuffene er designet for optimale graveegenskaper 

og minimal slitasje. Front og slitedeler består av 

Hardox 450 og 500, som er markedets aller sterkeste 

stålkvaliteter. Det sikrer økt holdbarhet og god 

driftsøkonomi.

Vi produserer skuffer på inntil 14 tonn. Skuffene er 

tilpasset tannsystemer fra alle leverandører av tenner 

og slitedeler – både skrudde og sveiste løsninger. 

Skuffer med skjærfront er også selvsagt en del av 

sortimentet vårt. Vi imøtekommer kundens behov!
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Klepp Mek tilbyr et stort utvalg av skuffer. Her ser du de seks hovedtypene våre – som alle kan 

 danne utgangspunkt for skreddersydde løsninger ut fra dine spesifikke behov. Vi produserer  

også andre, spesialtilpassede skuffer.

Sterke, effektive skuffeløsninger

Dyrkeskuffer

Graveskuffer

Heavy Duty lasteskuffer

Lasteskuffer

Båtskuffer
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Klepp Mek sin hurtigkobling blir stadig mer populær. Den har et unikt design, er CE-merket og gjør 

det enkelt og smertefritt å velge og koble redskap til gravemaskinen. De viktigste redskapene har  

vi også – både ripper, renskepinne og brakett for hydraulisk hammer.

Hurtig og fleksibelt

Hurtigkobling

Hammerbrakett

Renskepinne

Ripper
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” Å velge bort kvalitet er  
helt ok for den som vil 
 spare seg til fant.”
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“ Vi bruker skuffer, rippere og hurtigkoblinger  
fra Klepp Mek fordi de holder. Vi arbeider mye  
med hardt fjell og utstyret får store påkjenninger.  
Da vet vi at kvalitet lønner seg!” 
 
Frank Ole Sørensen, daglig leder, Hæhre Maskinutleie

“�Skuffene�fra�Klepp�Mek�har�vi�videreutviklet��
i�tett�dialog�for�å�få�dem�enda�mer�slitesterke.�
Jeg�vil�nok�si�at�de�holder�10-20�%�lenger��
enn�andre�skuffer.”�
�
Finn Ugland, verksmester, TT Anlegg
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“�Vi�bruker�utstyr�fra�Klepp�Mek�fordi��
de�kjenner�våre�behov�og�tenker��
i�de�samme�banene.�Kort�sagt��
får�vi�det�slik�vi�vil�ha�det!”�
 
Ole Bjelland, daglig leder, Bjelland Entreprenør AS

” Hva som er bra med Klepp Mek? Kvaliteten  
på produktene er nummer én! Måten å lytte  
til kundens ønsker er også 100 %. Dessuten  
er de lokale og ikke dyrere. Slitasjen er lav, 
 produktene holder veldig godt.” 
 
Kristen Holand, daglig leder, T. Holand Maskin AS, Egersund
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Klepp�Mek�AS������

Rognevegen�8,��

Postboks�140,��

4358�Kleppe������

Telefon�51�78�87�50������

www.kleppmek.no���������
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