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Member of the Garage
Equipment Association

See over for general information on prefabricated pits and visit www.premierpits.com

Premier Pits is a division
of MBE Fabrications Ltd

INSTALLERINGSMETODE
VERSJON 1

KOMPLETT INSTALLERING:

• Levering

• Anskaffelse av betong

• Installering

• Prosjektledelse (fullmakter)

Nå kan endelig også norske lastebilverksteder, teststasjoner, flyplasser, 
transport-, buss-, tog-, trikke- og fraktselskaper benytte seg av de fordelene
som Premier Pits har å tilby!

I mer enn 30 år, har det britiske selskapet Premier Pits levert prefabrikkerte 
smøregraver til kunder i både Storbritannia og ellers i Europa. I løpet av disse årene,
har selskapet presentert nye og innovative løsninger relatert til både produkt og
installeringsmetoder. Disse nyvinningene har gjort Premier Pits’ prefabrikkerte 
smøregraver til en svært avansert og viktig del av kundenes verkstedsutstyr.

Flere av de største aktørene innen bilindustrien samarbeider med Premier Pits, bl.a.
Scania, Volvo, Mercedes og Unipart. Premier Pits har også levert og installert 
prefabrikkerte smøregraver til flere store og høyprofilerte prosjekter, bl.a. en 12,5 m
nedsenket smøregrav for vedlikehold av flyplasstogene ved Terminal 5 på
Heathrow Airport – som er Storbritannias hovedflyplass. 

Premier Pits - Nå også i Norge!

UTFORMING/DESIGN
VERSJON 1 STANDARDUTGAVE MED 
RETTE VEGGER

VERSJON 2 NORSK UTGAVE MED 
UTVIDETE VEGGER

Enkeltlag Dobbeltlag - ved 
ustabile grunnforhold

Enkeltlag Dobbeltlag - ved 
ustabile grunnforhold

VERSJON 2

DELVIS INSTALLERING:

• Kunden står for utgraving og anskaffelse
av betong

• Premier Pits leverer, installerer samt støper 
betongRWEGIAN LEAFLET DETAILS 06-02-09NORWEGIAN LEAFLET DETAILS 06-02-09

NORWEGIAN LEAFLET DETAILS 06-02-09NORWEGIAN LEAFLET DETAILS 06-02-09



HVA ER 
PREFABRIKKERTE 
SMØREGRAVER?
Premier Pits prefabrikkerte 
smøregraver er laget av stål.
Produksjonen er underlagt strengt
kontroll, og hver smøregrav blir
produsert i ett stykke, for deretter
å fraktes til verkstedet hvor den
installeres. Smøregravene 
produseres og tilpasses kundenes
ønsker og behov.

Ønsker du mer informasjon om
Premier Pits og våre produkter;
vennligst besøk vår hjemmeside,
eller spør etter brosjyre.

HVEM BENYTTER 
PREFABRIKKERTE 
SMØREGRAVER?
• Lastebilverksteder

• Transport- og fraktselskaper

• Busselskaper

• Teststasjoner – tunge kjøretøy

• Tog- og trikkeselskaper

• Flyplasser - tunge flyplasskjøretøy

HVA ER FORDELENE MED 
PREFABRIKKERTE 
SMØREGRAVER?
• Installeringsbesparelser

• Større effektivitet for verksteder

• Bedre arbeidsmiljø

• Tryggere arbeidsmiljø

• Ingen vanninntrengning 

STORBRITANNIAS LEDENDE PRODUSENT OG INSTALLATØR 
AV PREFABRIKKERTE SMØREGRAVER -  NÅ OGSÅ I  NORGE!

Smøregraver Inspeksjonsgraver PKK-graver

Spesialgraver Vaskegraver Sikkerhetsklarerte graver

Graver med skinnegang www.premierpits.com

HVORFOR VELGE PREMIER PITS PREFABRIKKERTE SMØREGRAVER?
Premier Pits har produsert og installert over 3000 prefabrikkerte smøregraver til

mange ulike typer kunder. De prefabrikkerte smøregravene har vært skreddersydd

kundenes ønsker og behov, og dette har ført til at Premier Pits har 

kunnet utvikle en egen unik PREMIER PITS PAKKELØSNING - som inkluderer alt 

fra hjelp og planlegging av egne løsninger, til produksjon og installering av 

smøregravene.


