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We make lifting easy
H. Clausen AS

salg@h-clausen.no

+47 649 23 730
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Svensk ingeniørfirma siden 1923, ligger i Kungsbacka på vestkysten i Sverige. I dag er den en 
av de viktigste firmaene på verdensbasis, når det kommer til løfteutstyr som drives av 
menneskene. 
Effektivitet, fleksibilitet og helse er TAWI’s slagord for å forbedre virksomheten.



Vi eksisterer for…

Gjøre løfting enkelt for alle.

Vi streber etter å være…

Den mest pålitelige partneren for løfteløsninger, som er bra 
både for bedrifter og mennesker.

2



Dette er TAWI
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• Produktutvikling, design og produksjon i Kungsbacka, Sverige

• Datterselskap i USA, Canada, Kina, Storbritannia , Frankrike, Spania, Tyskland, 

Norge,  Nederland og Danmark

• Distributører I 50+ land over hele verden. H. Clausen AS henvender seg til 

emballering, lager og logistikk bransjen i Norge med kontorer og agenter i alle fylker.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
And we believe in being lean and environmentally responsible.Challenging ourselves to innovate and reassess our products and service for the customers benefit.Being at the forefront of innovation in our industry and driving continuous improvement.Producing the highest possible quality and service to build long lasting relationships with our customers.



Hva gjør vi ?
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Komplette løfteløsninger



Hovedfordeler

Tawi er en partner til å stole på, med evnen til 
å levere komplette løfteløsninger. 
Vi leverer progressive og innovative løsninger, 
og det med alltid høyest kvalitet.

Kvalifisert tjenesteleverandører er der for å 
sikre kundens lansiktige ytelse.
Et bærekraftig og pålitelig selskap, for både 
ansate og kunder.
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TAWI-ligningen
Høyere 

produktivitet

Friskere 
ansatte

Fleksibel 
arbeidskraft
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Lift more without losing speed. Maintain 
productivity all day. Every day.

Ansatte vil være friskere og føle seg mye bedre. De 
kan klare krevende arbeid i mange timer.

Størrelsen spiller ingen rolle, enten du er liten eller 
stor. Hvem som helst kan løfte!
Effektiviserer driften ved å gi alle styrken til å løfte.

Høyere produktivitet, friskere ansatte og større 
fleksibilitet på jobben, tilsvarer et kostnadseffektivt 
og ergonomisk arbeidsmiljø. Det er TAWI-ligningen!



Forretningen prioriterer
Vokser i klare definerte brukersegmenter og markeder.

Digital transformasjon for å skape salg og bedriftseffektivitet.

Forsterke skalerbare produktinnovasjoner for å utvikle standardprodukter.

Tilbyr lønnsomme og tilpassende løsninger, og forbedrer kostnadseffekten.
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En lokal arbeidsgiver, 
en internasjonal virksomhet
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En lokal arbeidsgiver i Kungsbacka

TAWI har vært etablert i  Kungsbacka siden 

1980.

Vi vokser og har i dag 60 lokale ansatte

TAWI satser aktivt på å være et sosial, 

ansvarlig og attraktiv selskap for både 

menneskene og samfunnet.
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Subsidary

Distributor

Worldwide distribution



Løsning for alle, overalt…
Våre løsninger brukes av kunder i alle typer 

bransjer som mat og drikke, trebransjen, 

farmasøytisk, kjemisk, bil og logistikk og 

distribusjonssentre.

We will meet the needs what ever that is.  
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Sortiment og produkter
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Kran systemer
• TAWI Overhead Bridge Cranes

• TAWI Jib Cranes

TAWI Crane Systems tilbyr et solid grunnlag for 

effektiv løfting.
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Vakumløfter
• TAWI VacuEasylift

• TAWI VacuCobra

Løfte alle typer bokser, sekker, trommer, ark og 

mye mer.
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Mobile Løftere
• TAWI Lifting Trolleys

• TAWI Mobile Order Picker

For mobilt håndtering av bokser, ruller, kasser og 

alt annet du trenger for å løfte og flytte.
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Heiser
• TAWI ViperHoist

En veldig rask heis, som håndterer alt fra vevde 

sekker til aluminiumprofiler med stor nøyaktighet.
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Vakuum Gripere
• TAWI Grip

Det optimale verktøyet for håndtering av store og 

tunge plater av metall, glass og tre.
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Nye produkter, innovasjon Se video ved å trykke på bildet
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https://youtu.be/lQY_MFXvBeM


Service og reservedeler
15-20 % av det totale salget i enkelte markeder. 

Serviceavtalen det er en del av vår virksomhet, 

samt våre kvalitets- og sikkerhetsambisjoner. 

Vi streber etter bærekraftige produkter med lang 

levetid.
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Takk!
H. Clausen AS

salg@h-clausen.no

+47 649 23 730
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