Pressemelding:

TKS Løft og Kran Elektro Service har samarbeidet flere år, og ledelsen i selskapene har besluttet å
fusjonere til en samlet enhet. Det nye selskapet vil få navnet TKS Kran Elektro AS. Navnevalget
viderefører identiteten til begge selskapene, noe som vi mener er viktig når to sterke og solid
forankrede merkevarer forener krefter.

TKS Løft har produsert Kraner, Taljer og løfteutstyr ved sin fabrikk på Kvernaland i Time kommune
siden 1968 og produktene er levert over hele Norge
Kran Elektro Service AS har levert tjenester innenfor sakkyndig kontroll, service og reparasjoner av
kraner siden 1981. Det er også i stor grad levert tekniske løsninger og løfteutstyr i hele landet.

Atle Sjølyst Kverneland, Daglig leder i TKS AS uttaler følgende:
«Vi har levert kraner, løfteutstyr og reservedeler i godt over 50 år. Vår strategi for Løft-segmentet i
TKS AS har vært å knytte til oss en samarbeidspartner som er spesialisert på Service, Montasje,
Reparasjon og Sakkyndig Kontroll. Kran Elektro Service AS har over tid vist seg å være en meget
kompetent samarbeidspartner med ansatte som besitter høy kompetanse på kran og løft. Det
sammenslåtte selskapet TKS Kran Elektro AS blir en total-leverandør innen kran og løft i hele Norge»

Ivar Larsen, Daglig Leder i Kran Elektro Service AS uttaler følgende:
«Helt siden starten i 1981 har Kran Elektro Service AS hatt som hovedfokus å holde utstyr og
maskinpark for våre Kunder operativ i henhold til gjeldende lover og regler. Vi reiser landet rundt på
service/montasjeoppdrag og selger kranteknisk spesialutstyr og løfteutstyr. TKS Løft er dyktige folk
med solide og anerkjente produkter. Det er hyggelig å bli anerkjent av TKS Løft som en kompetent
partner og vi ser frem til å dra samarbeidet til neste nivå. Vi ser en klar fordel at vi nå er i posisjon til
å følge krana fra produksjon, installasjon og service i hele levetiden.»

(fra venstre: Atle Sjølyst Kverneland T. Kverneland & Sønner AS, Ivar Larsen Kran Elektro Service AS)

TKS Kran Elektro AS vil tilby følgende produktsortiment:
-Traverskraner alle typer
-Vegg og søylesvingkran alle typer
-Elektriske og manuelle kjetting taljer
-Alt innen magnetløftere
-Alt innen vakuumløftere
-Alle typer veie og overlastsystemer for kraner
-Alle typer antikollisjon for kraner
-Sakkyndig kontroll
-Service og reparasjoner
-Radiostyringer
-Montering av eget eller Kundes utstyr
Det nye selskapet vil ha en forventet omsetning på 30mNOK og har hovedkontor i Nordlysvegen 3,
4340 Bryne.

