TOT takker for Sponsing av Service og Deler til snøscooterne!

HS NEWS SYSTEMS
HS News leverer tekniske løsninger for pakking, sortering og til intern logistikk
for pakkerier og grossistbedrifter. Kundene befinner seg i Canada og Europa.
Hovedkontoret er lokalisert på Kongsberg, her utføres teknisk utvikling, test og
sammenstilling av maskinene.
HS News mekaniske verksted benyttes av og til for reparasjon av løypeustyret til
TOT på Skrim.
I tillegg har HS News sponset litt i forbindelse anskaffelse av deler, bl. annet
aktuatorene som gjør det mulig å justere sporsetter og slodd i forhold til snø
og terreng.

TOT takker for Sponsing av Gummislodden

Slodden er satt sammen av 5 blad med lastebildekk og bundet
sammen med gjengestag og bolter. Den kan dras begge veier
og en får mere effekt om en drar den motsatt vei. Den er 2 meter
lang og 1,4 m bred, veier 90 kg og kan splittes opp! TOT har testet
slodden med positivt resultat, den er enkel i bruk, robust, redskapen kjøres ikke i stykker og den krever lite vedlikehold! Takker også
for godt samarbeid om utvikling!Gummi-Industri AS lager denne
og de holder nå til i Røyken Næringspark, 3474 ÅROS
tlf 90 55 22 32 for bestilling.

TOT takker for Sponsing av Materialer til Scooterbruer!
Monter Kongsberg er en Byggevare butikk på Kongsberg som
tilbyr alt man måtte trenger av byggevarer både som proff og
privatperson. De er totalt 11 fast ansatt + 12 vikarer / ekstrahjelper som ønsker alle velkommen og strekker seg litt lenger for
å gi kundene en god opplevelse når de er i kontakt med oss.Med
ca 1600m2 innebutikk og ca 3500m2 utebutikk har de det
meste på lager av det våre kunder trenger. Velkommen til Monter
Kongsberg for en god og hyggelig handel. Takk for rask levering!

TOT takker også
Skrim Hytteeierforening og Skrim Hytteservice
for økonomisk støtte til løypekjøringen!

