– Alt innen Herdeplast Produkter
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Familiebedrift med suksess
AS Hurum Plastindustri har sine røtter i Olaf Robert
Plastfabrikk, som ble startet opp i 1972. Idag, over
40 år senere, er bedriften et norsk, familieeid
selskap, som drives av familien Bjørgen, gjennom
Bjørgen Holding A/S. Vi holder til på Sætre, i moderne
lokaler på totalt 1600 m2.
Gjennom mange års erfaring og utvikling er vi i dag en
ledende bedrift innen Herdeplast Produkter. Vi leverer
kvalitetsprodukter til norsk industri, offshorevirksomhet
og offentlig sektor. Det meste av omsetningen vår skjer
enten på fabrikk eller ute hos kunden.
Kombinasjonen av et erfarent og svært kompetent
mannskap, moderne og veltilpassede produksjonslokaler, bruk av ny teknologi og store krav til våre underleverandører, har gjort at vi er blitt kjent for å levere
høykvalitetsprodukter som oppfyller kundene våres
kunders ønsker. Et bevis på kvaliteten vi leverer er
sertifiseringene ISO 9001, OHSAS 18001, Achilles,
StartBank og Miljøfyrtårn, som vi alle er kvalifisert til.
Omlag 25 personer har sitt daglige virke hos oss. For å
kunne være fleksible og tilby de løsninger som kundene
våre etterspør, har vi også tilgang på innleid arbeidskraft
når det er behov for det. Vi har tidligere kjørt prosjekter
hvor vi har måttet leie inn flere titalls personer, uten at
dette har gått ut over verken kvalitet eller leveringsdyktighet.

Oppdrift/buoyancy
I Hurum Plastindustri har vi produsert oppdriftselementer siden 1995. Vi har høyt kvalifisert personell
og spesialtilpassede produksjonslokaler som gjør oss i
stand til å levere produkter av svært høy kvalitet.

Elementene...
... produseres for påmontering på verktøy, rørledninger,
ROV’er etc., for arbeidsoperasjoner fra havoverflaten til
havbunnen.
... produseres fortrinnsvis i vår CNC styrte 5-aksiale fresemaskin. 3D-modellen mottas fra kunde og bearbeides for
kommunikasjon med fresemaskinen. Elementene freses ut
med de spesifikasjoner til nøyaktighet som kunden måtte
ønske.
... blir overflatebehandlet med PUR, glassfiber armering,
2-komponent maling eller en kombinasjon av disse.
... blir ofte preget av røff behandling og trenger tidvis
vedlikehold eller erstatning. Vi reparerer og legger nytt
belegg eller reproduserer elementer etter mål og
3D-modeller.

Ny fresemaskin
Fra den italienske produsenten CMS har vi kjøpt inn en
5-aksial fresemaskin. Denne skal først og fremst hjelpe
oss med å effektivisere produksjonen av oppdriftselementer til Subseaverktøy og -installasjoner. Maskinen
gjør også at vi kan produsere med større krav til toleranser og leveringstid.
Vi henter enten inn 3D-modeller og bearbeider dem for
produksjon eller modellerer selv på oppdrag fra kunde.
Når modellene er klare for produksjon, konverteres disse
til å snakke med fresemaskinen.
Vi bruker GibbsCam som kan motta og bearbeide de aller
fleste 3D-modeller som finnes i markedet.
Dedikerte personer blir nå satt på kursing i å håndtere
maskinen og GibbsCam-programvaren, slik at vi opparbeider oss spesialkunnskap om maskinen. Elementene
blir ferdig produsert og vi kan deretter overflatebehandle
dem med PUR-belegg, glassfiber armering eller topcoat/
maling. Når maskinen var oppe og gikk tidlig på nyåret,
er det først og fremst leveransetiden på råmateriale som
hindrer oss i å levere ferdige elementer på rekordtid.

Komposittrør til on- & offshoreindustri
– Prefabrikkering og montasje.
I over 40 år har vi vært en ledende leverandør av
komposittrør til landbasert industri. Det har vi også
vært til offshoreindustrien siden starten på 1990tallet.. Dette har gitt oss lang og verdifull kompetanse
innenfor faget. I dag prefabrikkerer og monterer
vi GRP-, GRV- og GRE-rør etter produsentenes og
kundenes ønsker og krav.
Gjennom årene har vi fått erfaring fra mange oppdrag
både i inn- og utland. Størrelsen har variert fra dn25 mm
til dn2400 mm og har vært med på å gi oss verdifull
erfaring. Vi har i dag alt som er nødvendig av verktøy,
utstyr, kunnskap og erfaring til å kunne garantere topp
kvalitet og nøyaktighet i arbeidet.
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Tanker
– Belegning og totalrehabilitering

Vi har lang erfaring med renovering, sandblåsing og
belegning av tanker. Tanker, med en diameter på opp
til 88 meter, er blitt sandblåst eller blastret og belagt
med glassfiberarmert epoksy eller belegg av vinylester.
Rehabiliteringene vi har utført har vært svært vellykkede. Tanker som ble belagt tidlig på 1970-tallet er like
fine i dag som for 30 år siden. Ståltanker som tæres av
diverse kjemikalier har fått mange års forlenget levetid.
Tanker av betong, med sprekkdannelser som blant annet
forårsaker lekkasjer og inntrengning av aggressive vesker
til armering, må behandles og belegges enten med PUR
(Polurea), glassfiberarmert epoksy eller vinylester.

Jede
Vestviken Serveringsautomater AS
Pb. 122, 3400 Lier • Tlf. 32 84 67 01 • Faks 32 84 67 69
www.jede.no • E-post: jede@serveringsautomater.com
Vi tilbyr kaffeautomater som passer alle arbeidsplasser.
Løsninger som gir deg og dine kollegaer en behagelig
og bekymringsfri stund med en god og velsmakende kaffekopp eller en av våre andre varme drikker.
Det er på grunn av dette vi pleier å si at vi driver innen “avkoblingsbransjen”.

Et ledende systemhus
for krevende herdeplastløsninger

Sagmoen 100, 2223 Galterud • Tlf. 62 96 46 46 • E-post: post@elmico.no • www.elmico.no

Takk til våre
samarbeidspartnere
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Din kraftleverandør!
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Elektrovarme
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Reach all depths down to 10,000 meters
with DIAB's buoyancy material for subsea applications

DIAB AS
Leangbukta 40 | N-1392 Vettre, Norway
Phone: +47 66 98 19 30 | Fax: +47 66 84 64 14
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