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Gunnar Hippe AS
 – norsk kvalitet siden 1939

Fra tradisjonelt håndverk 
til moderne industri

Siden starten i 1939, har Gunnar Hippe AS gradvis 
utviklet seg i takt med markedet. Fra å være en 
tradisjonell blikkenslager, er vi i dag en moderne 
industribedrift med fokus på kundetilpasset tynnplate-
produksjon og egenutviklede produkter.  

Avansert utstyr og dyktige fagfolk gir enkle løsninger på 
kompliserte oppdrag. Fordi vi hele tiden har hatt fokus på 
kvalitet, fleksibilitet og mangfold i vår produksjon, er vi i 
dag et naturlig valg for kunder i en rekke bransjer. 

Sentral beliggenhet på Moelv – med gode forbindelser via 
vei og jernbane – bidrar til raske og sikre leveranser over 
hele landet. 



kundetilpassede produkter

Stål. Rustfritt. Kobber. Sink. Aluminium. Basert på 
70 års erfaring innen mekanisk platebearbeiding, kan 
vi skreddersy produkter etter kundens spesifikasjoner 
i ulike materialer.  

Våre kunder stiller strenge krav til kvalitet og effektivitet – 
det samme gjør vi. Derfor har vi opparbeidet en avansert 
maskinpark, der datastyrte enheter gir meget stor kapasitet 
og presisjon innen stansing, knekking og laserskjæring. 

Vi tar ansvar for hele prosessen – fra konstruksjon og 
tegning til platebearbeiding og montering. Kombinasjonen 
av moderne utstyr og erfarne fagfolk, gjør det mulig å løse 
selv de mest kompliserte oppgaver på en enkel måte.  

http://www.hellyhansen.com


egenutviklede produkter

Hippehenger`n – morgendagens bilhengere
Hippehenger’n er en ny generasjon bilhengere som setter 
standarden for morgendagens løsninger. Produsert med 
det siste innen teknologi og råvarer, er Hippehenger’n 
den kvalitetsbevisste brukerens førstevalg. Basert på 
solid kunnskap og erfaring, skal vi fortsette å videreutvikle 
dette kvalitetsproduktet i årene som kommer. 

http://www.killi.no


Hippe lift-Cab – for bedre ergonomi 
og sikkerhet

Hippe LiftCab løfter førerhuset på trucken over lastenivå. 
Dermed unngår du å rygge, og godset kan flyttes i riktig 
kjøreretning – slik trucken er konstruert for. Som en 
ekstra finesse kan førerhuset tiltes slik at høydestabling 
også kan foregå uten å belaste nakken for mye. Hippe 
LiftCab gjør derfor arbeid med truck både mer sikkert, 
effektivt og ergonomisk.  

http://www.svako.no
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http://www.norskstaal.no
http://www.hagia.no
http://www.scanma.no
http://www.ruikki.no
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