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SAMMEN OM DE BESTE LØSNINGENE

 Vi er din pålitelige partner  
innen design, hydraulikk, pneumatikk, 
elektro/elektronikk, utleie, produksjon 
og service. Vår nøkkel til suksess er 
det tette samarbeidet vi har med våre 
kunder. Skreddersydde løsninger er vårt 
varemerke. Vi ser ikke begrensningene. 
Vi ser mulighetene. 

 Design, utvikling og produksjon 
av komplette løsninger er vår spesialitet. 
Vår kompetanse og betydelige erfaring 
er grunnlaget for tekniske løsninger og 
spesialkonstruksjoner av komponenter, 
utstyr og maskiner. 

 Vi utfører oppdrag for offshoreindustrien, 
shipping og landbasert industri. Ved vårt eget 
verksted og ved hjelp av produksjonsnettverket 
vårt kan vi produsere de fl este typer utstyr og 
maskiner. Vi tilbyr helhetlige løsninger med opp-
følging fra begynnelse til slutt; fra ide til design, 
utvikling, produksjon, montering og testing. Alt 
blir nøye dokumentert og systematisert, og i etter-
kant står vi til tjeneste med service og vedlikehold.

 Tilgjengelighet, fl eksibilitet og pålitelighet 
særpreger vår bedrift. Vi er alltid beredt når du 
trenger oss. Ved knappe tidsfrister, setter vi alt 
inn på å utføre oppdragene raskt og effektivt, og 
vi leverer alltid i henhold til avtalte spesifi kasjoner 
og kvalitetskrav. 

 Vi er sertifi sert i henhold til kravene innen 
NS-EN ISO 9001:2000 og Achilles Id 25256.
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        Et nært samarbeid med 
våre kunder er basisen for alt 
vi gjør innen design, utvikling 
og produksjon av maskiner 
og utstyr. 

        Data-assistert konstruksjon 
(DAK 2D og 3D) er verktøyene 
vi bruker for å skape de beste 
løsningene.

        Vår kunnskap og erfaring 
gjør at vi kan tilby skredder-
sydde løsninger med kvalitets-
sikring i alle ledd.
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stålkonstruksjoner verktøy for undervannsbruk service og vedlikehold aggregat

spolemaskin, stasjonær
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winsj aggregatkranførerkabin

winsj

styrepanelkontrollpanel

oppgradering av winsjer og kraner AOPS / MOPSspolemaskin, mobilaggregat

aggregat
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VI GJØR JOBBEN – DERE HAR OPPDRAGET
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