
DEKKLØSNINGER
Truck og industrimaskiner • Lastebil og buss • Anleggsmaskiner • Vare- og personbiler • Dekkhotell



Hos oss får du alt av dekk!
Lastebil og buss

Anleggsdekk

Truck og industrimaskiner

Vare- og personbiler

Dekk til lastebil og buss er vårt største produktområde. 

Gummiservice har lang erfaring og høyt kompetansenivå på 
området.

Vi leverer både nye og regummierte dekk i alle dimensjoner og 
mønster tilpasset nordiske forhold.

Valg av riktig mønster er avgjørende for velfungerende gripeevne 
og god drivstofføkonomi.

Vi tilbyr både nye premium og regummierte dekk i alle dimensjoner 
til anleggsmaskiner. Våre regummierte anleggsdekk fra Marangoni 
er av høy kvalitet og meget konkurransedyktig pris.

Reparasjon av anleggsdekk
Gummiservice disponerer 2 store tip-top anleggspresser som er 
lokalisert i Råde. Dette er en rask og velprøvd reparasjonsmetode 
for alle anleggsdekk. Dette er svært kostnadsbesparende, spesielt 
på maskiner der dekkene «hører» sammen. Ofte så kan ikke rul-
leomkretsen variere med mere enn 3% på akslingen og maks 5% 
mellom akslingene.

Vi regummierer dekk til truck og industri. Det betyr at vi kan 
levere truckdekk i de fl este dimensjoner fra og med 8’’ til og med 
12.00-24’’.

Vi produserer både luft- og kompakthjul.  

Det benyttes i hovedsak vintermønster, med hull klargjort for pigg.

Vinterdekk på trucker og industrimaskiner som benyttes utendørs 
i vinterhalvåret gir store bruks- og sikkerhetsfordeler.

Vi har gode priser på premiumdekk og enda rimeligere 
kvalitetsdekk til vare- og personbiler.

Vi har stort utvalg av felger og komplette hjul til alle biltyper.

Vi hjelper deg med å fi nne den beste løsningen til din bil.



Vi oppbevarer dekkene for deg

Døgnåpen servicetelefon

Dekkhotell 
- enklere blir det ikke
Vi kan oppbevare dekk til alle 
typer biler til avtalte priser pr 
sesong inkludert forsikring.

• Vi avtaler på forhånd tid for hjulskift.
• Vi skifter hjulene.
• Vi vasker hjulene.
• Vi lagrer hjulene.
• Vi ser over om dekkene må skiftes før 
 neste sesong.
• Vi bytter eventuelt dekkene etter avtale.
• Alt klart for neste sesong.

Vi kan oppbevare dekk til alle 
typer biler til avtalte priser pr 

Alt inkludert i en pris. 
Du får en kopp kaffe 

mens vi skifter hjulene 
på få minutter.

Døgnåpen servicetelefon
For kundene våre har vi døgnåpen 
servicetelefon ved dekkhavarier for 
tungtransport/yrkes transport i Norge, 
Sverige og Europa.



RÅDE
Sarpsborgveien 121, 1640 Råde
Tlf: 69 28 15 24
radelast@gummiservice.no

OSLO NORD
Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog
Tlf:  67 90 93 00
oslonord@gummiservice.no

TRONDHEIM
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller
Tlf: 73 93 33 00
trondheim@gummiservice.no

OSLO SØR
Håndverksveien 12, 1405 Langhus
Tlf: 64 84 00 55
oslosor@gummiservice.no

RÅDE VARE- OG PERSONBIL
Mosseveien 60, 1640 Råde
Tlf: 69 28 15 95
radeperson@gummiservice.no

Dekk24

Servicetelefon 
69 28 15 28

www.gummiservice.no


