Skreddersydde løsninger
Taylormade solutions

Vår målsetting er å bli
verdensledende i vår bransje
Our goal is to become a world leader in our industry
Holmek Palletering AS ble etablert i 1954 av
Magnar Hollen og er i dag en del av Carsoe-familien
som kjøpte seg inn i 2017. Vi kan skreddersy ulike
løsninger for palletering, intern transport, robotering
og annen automatisering. Våre kunder tilhører m
 ange
forskjellige b
 ransjer og er glade for at vi kan tilby
komplette løsninger av ferdig emballerte varer
– i tillegg til pallemaskiner som stabler sekker, kartonger,
poser, fat etc.
Vi kan levere interne og eksterne transportanlegg til både
landbasert industri og fiskeflåten. Holmek har i dag om
lag 20 medarbeidere i Kristiansund, mens Carsoe totalt
har rundt 200 medarbeidere i både Danmark, England
og USA foruten her i Norge.

Holmek Palletering AS was established in 1954 by
Magnar Hollen and is today part of the Carsoe family.
We can tailor different solutions for palletizing, internal
transport, robotics and other automation. Our customers
belong to many different industries and are pleased that
we can offer complete solutions of pre-packaged goods
- in addition to pallet machines which stacks sacks,
cartons, bags, drums and many other products.
We can supply internal and external transport systems to
both onshore industry and the fishing fleet. Holmek has
about 20 employees in Kristiansund, while Carsoe in total
has around 200 employees in Denmark, E
 ngland and USA
besides here in Norway.
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Fra landjorda
til havet
Holmek Palletering AS har siden 1954 i
hovedsak levert produkter til landbasert
industri til vi fikk en forespørsel i 2012
om levering av palletering og heis til en
fabrikktråler. Vi brukte mye tid på utvikling
av maskiner som kunne produsere med
mye bevegelse i båten. Vårt mål er at våre
maskiner skal kunne fungere i så hardt
vær at eksterne faktorer stopper opp før
oss.
Leveransen til vår første tråler ble en
suksess og det tok ikke lang tid før
ordrene strømmen inn fra nye båter. Det
har så langt blitt solgt Holmek-utstyr som
palletering, interntransport, heiser og
hoteller til over 30 båter i tillegg til våre
landbaserte oppdrag.

From land
to sea
Holmek Palletering AS has since 1954
mainly delivered products to onshore
industry until we received a request in
2012 for delivery of palletizing and lifts to
a factory trawler. We spent a lot of time
developing machines that could produce with a lot of movement in the boat.
Our goal is for our machines to be able
to function in such harsh weather that
external factors stop before we do.
The delivery of our first trawler was a
success and it did not take long before
the orders flowed in from new boats.
So far, Holmek equipment such as
palletizing, internal transport, elevators
and hotels has been sold to more than 30
boats in addition to our onshore based
assignments.
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Med hele verden
som nedslagsfelt
Worldwide deliveries
Ordrebøkene har vokst i takt med krav om
automatisering, effektivitet og ikke minst HMS.
Etter at vi også begynte å levere til fabrikktrålere er
det nå utstyr fra H
 olmek plassert i store deler av verden.
Norges m
 ålsetting om at norsk industri skal fokusere
på automasjon og robotteknologi fremover har vi tatt
på alvor. Vi eksporterer nå våre maskiner og roboter
hvor som helst i verden, og vi yter topp service uansett
hvor i verden våre produkter skal. Vi har blant annet
levert til USA, Canada, Tyrkia og Russland.

The order books have grown in line with demands for
automation, efficiency and HSE requirements. Since we
began delivering to factory trawlers there is now equipment from Holmek located in large parts of the world.
Norwegian industry will focus on automation and robotic
technology going forward, which serves us well. We are
now exporting our machines everywhere in the world and
we provide top service wherever in the world our products
are delivered. Among the destinations we have delivered
to is the USA, Canada, Turkey and Russia.

LØSNINGER FOR TRANSPORTSIKRING
Våre fem integrerte løsninger gir deg en sikker transport og lagring
av dine produkter.

PAKKE

BUNT

PALLETERING

LAGERLØSNING

TRANSPORT

Våre emballasjeløsninger
sikrer dine produkter før de
sendes direkte til kunden eller
til videre emballering.

Våre løsninger for strapping
samler og holder sammen dine
produkter for sikker transport
eller palletering.

Våre løsninger beskytter dine
produkter etter palletering slik
at de får en sikker transport
og lagring.

Våre automatiske lagerløsninger
gir deg et effektivt lagerhold og
en god tilgjengelighet til dine
produkter.

Våre løsninger for transportsikring
stabiliserer og sikrer dine produkter
på vei, jernbane, til sjøs
eller i luften.

Signode Norway AS
Ryghgata 4 B, Postboks 94, 3050 Mjøndalen • Tlf. 32 23 18 80
E-post: firmapost@signode.no • www.signode.no

NYPRODUKSJON
OG SERVICE FOR
MARITIM OG
LANDBASERT
INDUSTRI

www.tigmek.no
Tlf. 71 52 99 20
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Design og skreddersøm
Design and tailoring
Hos oss finnes det dyktige ingeniører, teknikere og
designere med lang erfaring fra industrien som e
 tterhvert
har utviklet verdensledende teknologi innenfor vårt
felt, og da spesielt teknologien som brukes på havet.Vi
skreddersyr maskiner akkurat slik kunden vil ha det. Ulike
bransjer trenger ulike løsninger og har ulikt behov. Derfor
lager vi og tilpasser maskinene slik at den passer 100%
nettopp til det behovet du har.

With us, there are skilled engineers, technicians and
designers with long experience from the industry who
have gradually developed world-leading technology in our
field, and especially the technology used at sea. We tailor
machines exactly the way the customer wants them.
Different industries need different solutions and have
different needs. That is why we make and adapt the
machines so that they fit 100% to the needs our
customers have.

Vi leverer både til havs og til lands – til alle som har
behov for automatiseringsløsninger innen:

We deliver both offshore and onshore - to everyone who
has need for automation solutions within:

‣ Palletering

‣ Palletizing

‣ Heiser

‣ Elevators

‣ Produkt- og palletransport

‣ Product and pallet transport

‣ Robotisering

‣ Robotization

‣ Produkthåndtering

‣ Product handling

Holmek har stort fokus på driftssikkerhet og holdbarhet
med solide maskiner og høy kvalitet på komponenter.
Vi setter vår stolthet i at du som kunde skal bli fornøyd.
Vårt mål er at du skal jobbe mer effektivt og lønnsomt
ved hjelp av våre maskiner. Da trenger du utstyr som
gjør jobben.

Holmek has a strong focus on operational reliability
and durability with solid machines and high quality
components. We take pride in the fact that you as a
customer will be satisfied. Our goal is for you to work
more efficiently and profitably using our machines. Which
means you need quality equipment that does the job.

BREDT SPEKTER OG DYP KUNNSKAP
30 ÅRS ERFARING TILPASSET MARITIM BRANSJE

RTK

Tel +47 70 17 86 00
rotek@rotek.no
www.rotek.no | ÅLESUND

| STOCKHOLM | GOTHENBURG | MALMÖ | COPENHAGEN | HELSINKI | TAMPERE | PORI | OULU | TURKU | SHANGHAI
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Vi yter service
We provide top service
Vi har servicebiler og teknikere klar for å rykke ut på
oppdrag når behovet oppstår.

We have service cars and technicians who are ready
to go out on assignments when the need arises.

MOVI-C®
gjør automatisering enklere

Our drive technology drives the world
SEW-EURODRIVE er representert i 52 land med 82 montasjefabrikker og 17 produksjonsfabrikker.
Vi leverer skreddersydde systemer og produkter til de fleste typer industri. I Norge er vi lokalisert i
Moss og Trondheim med montasjefabrikk, servicesenter, engineering- og salgsteam.
Vi er tilgjengelige 24/7 hele året.
Tlf: 69 24 10 20 / 922 12 765

Heavy duty encoders

SEW-EURODRIVE AS
sew@sew-eurodrive.no
www.sew-eurodrive.no

Optimizing your product

– one process and one piece of steel at a time

Vi hjelper deg hele veien
• Høy kvalitet
• Leveringssikkerhet
• Lønnsom og ressursbesparende produksjon
• Mulighet for både halvfabrikata og totalløsninger
• All produksjon utføres i vår egen produksjon i
Aalborg, Danmark
En fullstendig forsyningskjede
Design – Rørbearbeiding – Platebearbeiding
Avgrading - Overflatebehandling – Sveising
CNC-bearbeiding – og mye mer
Les mer på www.beritech.dk

· beritech@beritech.dk · www.beritech.dk

TETTERE SAMARBEID
RASKERE PROSESSER

Transmisjonsspesialisten

Transportbåndspesialisten

www.jens-s.no

norbelt.no
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Referanseprosjekter / Reference projects

NORTHERN OSPREY III
Hoteller, palletering og heiser
Hotels, palletizing and elevators

RAMOEN
Palletering og losseheis
Palletizing and unloading elevator

AVATAQ
Hoteller, palletering og heiser
Hotels, palletizing and elevators

POLARBRØD
Palleteringsmaskiner og interntransport
Palletizers and internal transportation

ILIVILEQ
Palletering og losseheis
Palletizing and unloading elevator

LANTMÄNNEN CERALIA
Palleteringsmaskiner, heiser og interntransport
Palletizers, elevators and internal transportation
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Automatisering
Automation

Havfiske
Seafood

Vi har lang erfaring i å finne gode løsninger for automatisering til forskjellige typer industri og bransjer. Nær sagt
alt kan automatiseres. Spør oss derfor om råd eller hva
som er mulig hvis du er nysgjerrig på om noe kan automatiseres der du er.

Det er ingen hemmelighet at plass (eller mangel på plass)
alltid er et tema om bord i havgående fabrikker. Vi har
holdt på lenge og har god kompetanse og lang erfaring i
å skreddersy løsninger som passer til båtens utforming,
størrelse og tilgjengelig plass. Kompakte løsninger er
nøkkelordet her.

We have extensive experience in finding good solutions
for automation to different types of industries. Almost
everything can be automated. So ask us for advice if you
are curious about whether something can be automated
where you are.

It‘s no secret that space (or lack of space) is always
a theme on board factory trawlers. We have long
experience in tailoring solutions that suit the boat‘s
design, size and available space. Compact solutions are
the key word here.

BOAT 			DELIVERY YEAR
"Remøy"			2013
"Polar Princess"		

2013

"Molnes"			2015
"Ramoen"			2016
"Northern Osprey III"		

2017

"Prestfjord"			2017
"Regina C"			2018
"Markus"			2018
"Sisimiut"			2018
4x Russian ATF		

2018-2019

"Polar Nattoralik"		

2019

"Avataq"			2019
"Arctic Fjord"			

2020

"North Star"			2020
"Østerfjord"			2020
7x Russian RFC		

2020-2023

Produkthoteller

Product hotels

Vi leverer produkthoteller for sortering av forskjellige
produkter før palletering. Disse kan monteres i fryserom
som gjør at frysevarer kan lagres der til man har nok
esker til å palletere fulle paller med sorterte produkter.

We supply product hotels for sorting different products
before palletizing. These can be mounted in freezing
rooms which means that frozen goods can be stored
there until you have enough boxes to palletize full pallets
with sorted products.

Interntransport
Internal transport

Produktstabler / destabler
Product stacking / destacking

Vi kan tilby alle typer interntransport som du har behov
for i din fabrikk. Det kan være merkesystemer, stroppesystemer, strekkfilm, transportveier på bånd, ruller og
systemer for ømfintlige produkter som må behandles
skånsomt.

Depalletering har aldri vært mer effektivt og HMS-vennlig
enn det er blitt nå. Vi skreddersyr maskiner som sørger
for at det blir en rask og jevn prosess fra man henter
kasser i stabler på pall og videre ut til leveranse av
singelkasser ut til pakkestasjoner.

We can offer all types of internal transport that you
need in your factory. It may be marking systems, strap
systems, stretch film, conveyor belts, rollers and systems
for sensitive products that need to be treated gently.

Depalletizing has never been more efficient and HSEfriendly than it has become now. We tailor machines
that ensures a fast and smooth process from picking up
boxes in stacks on pallets to the delivery of single boxes
to packing stations.

Vi har løsningene innen

INDUSTRIELL
AUTOMATISERING

www.rollco.no

jfknudtzen.no • 66 98 33 50
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Palletering
Palletizing

Vareheiser
Product elevators

Palleteringsmaskinene tilpasser vi helt og fullt etter
kundens ønske og behov. Maskinene kan f.eks leveres
med integrert strekkfilm og arklegger. Spesielt på fabrikktrålere er det stor fordel med integrert strekkfilmvikler slik
at hvis sjøen blir høy, så slipper man at kassene på pallen
raser ut. Utseendemessig kan de leveres i lakkert eller
rustfri utførelse, alt etter hva som passer inn i kundens
produksjonsmiljø.

Vi har også etter hvert fått stor kompetanse innen
vareheiser. Det kan være mindre heiser i produksjonslinjen for å flytte produktene fra ett nivå til et annet, eller
større heiser som enten er frittstående eller trenger egen
heissjakt. Åpning og lukking av heisdører kan selvsagt
også automatiseres.

We tailor the palletizing machines to the customer‘s
wishes and needs. The machines can, for example, be
delivered with integrated stretch film and slip sheet
applicator. Especially on factory trawlers there is a great
advantage with integrated stretch film wrapper like this. If
the sea gets high, you avoid the boxes on the pallet
falling out. The machines can be delivered in painted
steel or stainless steel design, depending on what fits the
customer‘s production environment.

We have gradually gained great expertise in goods
elevators. There may be smaller lifts in the production
line to move the products from one level to another, or
larger lifts that are either free-standing or mounted in an
elevator shaft. Opening and closing of elevator doors can
of course also be automated.

Takk til våre samarbeidspartnere
Thanks to our partners
TRANSTECH AS
Øya 17, 3262 Larvik • Tlf. 33 14 06 00

· Concept: JS Media Tools A/S · 112169 · www.jsnorge.no

Kontakt oss
Contact Us
Holmek Palletering AS
Sørlia 1, 6520 Kristiansund
Telefon 71 52 56 88
E-post: post@holmek.no
www.holmek.no
Holmek Palletering AS
Sørlia 1, 6520 Kristiansund
Norway
Phone +47 71 52 56 88
E-mail: post@holmek.no
www.holmek.no

Holmek - part of Carsoe Group

