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Nøsted & er en bedrift med en rik historie som går langt tilbake i tid, samlet 
representerer vi mer enn 300 år stolt norsk industrihistorie og 135 norske 
industriplasser. Nøsted & designer, produserer og leverer blant annet kjetting, 
skogsbelter og traktorredskap under merkevarene TRYGG og IGLAND.

300 år norsk industrihistorie – stolte over å være 
Norges eneste gjenlevende kjettingprodusent

– Vi er stolte over å være Norges eneste gjenlevende kjettingpro-
dusent, forteller Kjetil Aukland som er salgs- og markedsdirektør i 
Nøsted &.

Fra tømmerhengere og tømmerklo til kjetting- og 
skogsbeltenyheter
– IGLAND er ledende på tømmerhengere i Norge. Vår bestselger 380 
med Swingtrac system er nordmannens favoritt, forteller Aukland.
Dette er en 9 tonns henger som passer til de fleste arbeidsoppgaver 
i skogen. Igland tilbyr og flere vinsjmodeller. Bestselgerne i Norge er 
42 og 42s.
Høstens nyhet fra IGLAND er GR30 tømmerklo; en større utgave av 
GR20. IGLAND GR30 tømmerklo er stor og kraftig og passer best på 
større lastere til de tyngste løftene.
– Den er effektiv til sammenskyving, sortering, stabling og løft av 
tømmer, fortsetter salgs- og markedsdirektøren.
GR30 kan påmonteres steinplate til håndtering av stein, røtter og 
andre materialer. 

TRYGG traktorkjettinger og skogskjettinger har gjennomgått produkt-
forbedringer. Nytt i år er selvjustering på lett-traktorkjettingene Fast 
trac og Safety grip. 
– Disse kjettingene monteres raskt og enkelt, og er ferdig tilpasset 
dekkdimensjonen, sier Aukland og påpeker at det leveres kvalitet:.
– Alle TRYGG kjettinger er garantert mot brudd!
Salgs- og markedsdirektøren kan presentere flere skogsbeltenyheter.
– Høsten 2020 lanserte vi TRYGG skogsbelter, tre ulike typer belter 
tilpasset alle underlag. 

TYR er et aggressivt belte som gir god fremkommelighet samtidig 
som man får god bæreevne.
– Dette er et belte som egner seg godt i terreng der det er fjell, stein 
og bratte bakker, sier han.

FRIGG er et belte som gir deg en god kombinasjon av fremkomme-
lighet og bæreevne.
– Kjører du i terreng hvor det veksles mellom myr/vått underlag og 
stigninger som krever fremkommelighet er dette et godt belte, påpe-
ker Aukland.
DRIVA er et belte med hovedfokus på bæreevne.
– Dette beltet har brede tverrjern som gjør at tunge kjøretøy kan for-
sere bløtt underlag og myrer uten å sette seg fast, fortsetter han. 

Fokus på utvikling og innovasjon som forenkler folks 
arbeidshverdag
Nøsted & har som mål å utvikle, produsere og levere varige produkter 
og tjenester som sikrer mennesker og verdier, og forenkler folks 
arbeidshverdag. Skogen og forvaltning av denne, har alltid vært et 
hovedfokusområde for firmaet.
– Vi har et sterkt fokus på fortsatt utvikling og innovasjon både innen 
produkter og produktdesign, produksjon og kundegrensesnitt, og 
jobber med flere spennende prosjekter relatert til miljø og bærekraft, 
forteller Aukland.
– Vi opplever sterk vekst og ser fram til en spennende og forhåpent-
ligvis snørik, høst og vinter, avslutter salgs- og markedsdirektøren.

Salgs- og markedsdirektør Kjetil Aukland 
med GR 30 tømmerklo.

TRYGG Safety grip kjetting TRYGG Skogsbelter


