


Om oss

Etablert i 2001 

Omsetning 2019: MNOK 55

Lokalisert i Bergen med moderne kontorer og lager

Vi leverer produkter fra våre partnere og generelle 
anskaffelser av spesialprodukter

Vi gjør konsulenttjenester, analyser, inspeksjon, 
kursing og service i samarbeid med våre partnere 

Vi er tilgjengelige for våre kunder 24 timer i døgnet, 
365 dager i året



Organisasjon

Steinar Sunde Daglig Leder

Jan Eivind Brudvik Kontorsjef 

Jan Morten Angeltvedt Teknisk Sjef

Jørgen Kielland Teknisk Salgssjef 

Ingolf fra Holmslet Ventilekspert

Arthur Grønhaug Logistikkansvarlig 

Ildi Eide Økonomi / Kontroller



• Grayloc – originalen som er blitt bransjestandard i prosessindustrien
• Produseres i de fleste materialkvaliteter
• Prosjektspesifikke spesialer og krav
• Stort lager av produkter i Bergen

Mekaniske koblinger



• LISEGA er en verdensledende produsent av rørstøtter og røroppheng
• Fjærhengere, fjærstøtter og klammere
• Støtdempere og stag
• Fleksibelt, kompakt og lettvekt
• Service organisasjon for installasjon, inspeksjon og vedlikehold
• LICAD programvare med integrasjon mot de fleste CAD og rørdesign programmer

Fjærhengere og støtter



• Sprengblekk for prosessindustrien
• Signalgivere for sprengblekk
• Eksplosjonsventilering
• Eksplosjonsforebygging
• Flammeløs ventilering
• Jordingsutstyr

Sprengblekk & Eksplosjonssikring



• Over 20 års erfaring med spesielle anskaffelser
• Vi har opparbeidet oss bred kompetanse innen spesielle anskaffelser
• Mer enn 800 forskjellige leverandører og produsenter i vår database
• Flere store selskaper bruker oss for anskaffelser av spesialprodukter

Spesielle anskaffelser



• Trykkreduksjonsventiler for vann og gass med revolusjonerende spindelløst design
- 50% mindre og 90% lettere enn konvensjonelle reguleringsventiler
- Mer stabil flyt nedstrøms, enkel installasjon, mindre vedlikehold, robust design og få interne deler

• Hjelpeventiler
- Vedlikehold av ventiler i drift, økt levetid, kostnadsbesparelser

• On/off ventiler
- Standard ventiler iht. rammeavtaler, spesialer, skreddersydde løsninger
- Aktuatorer, gir, reservedeler

Ventiler



• Rådgivning og konsulentoppdrag
• Seminarer og kurs
• Kostnadsbesparende løsninger

- Hjelpeventiler for test og vedlikehold av ventiler i drift
- Økt levetid på ventiler

• Smøremidler, tetningsmasser og løsemidler for ventiler

Service & vedlikehold



• Stålfjær elementer for tungt maskineri, turbiner, pumper etc.
• Viskoelastiske dempere for tungt maskineri, rørsystemer etc.
• Tuned Mass Dampers (TMD) massedempere for broer, maskiner og rørsystemer
• Vibrasjonsdiagnostikk og overvåkning
• 3D simulering med sofistikert programvare for statisk og dynamisk last
• Design av standard og kundetilpassede produkter

Vibrasjonsdemping



Nødreparasjonsklammer

• Raskeste mate å reparere et sprukket rør
• Installeres på mindre enn 60 sekunder
• Leveres i 8 størrelser som dekker rørdimensjoner fra 38-930mm (1.1/2” – 36”)
• Leveres i 3 trykk klasser: Commercial (10 bar), MilSpec (20 bar) and HP40 (40 bar)
• Leveres i 4 bredder: Single (70mm), Dual (148mm), Triple (210mm and Quad (272mm)
• Leveres med 2 pakningstyper. Nitril (-20oC to 115oC) og Viton (-260oC to 205oC)



Støpe og smigods

• AML leverer støpegods i de fleste materialkvaliteter
- Produksjonskapasitet 250Tm.
- Norsok M-650 godkjent

• Loire Industrie leverer smigods i de fleste materialkvaliteter 
- Stort lager av råmateriale og kort leveringstid
- Ferdigvare, halvfabrikater, flenser, disker, ringer



Certificates
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