LEVERANDØR
TIL KYSTFLÅTEN
SIDEN 1923

Bestill stål og metaller på
norskstaal.no
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Ved havnebassenget i Kabelvåg (Lofoten) holder
Lorentzen Hydraulikk til. Her både produseres og
vedlikeholdes utstyr til fiskeri- og havbruksnæringen.
Siden oppstarten i 1923 har vi utviklet oss til en
moderne bedrift med avansert utstyr, lang erfaring
og høy kompetanse med mange egenutviklede
produkter. For omtrent hundre år siden startet vi med
reparasjon av motorer og gikk etter hvert også over til
å produsere disse, i tillegg til hvalkanoner og harpuner.
Senere ble det produksjon av kaikraner og mekanisk

GREIERAPPARATER PRODUSERT
I RUSTFRITT STÅL
4 forskjellige størrelser - fremstilles med
1 eller 2 motorer (MK)
Type 1 / Type 1 MK • Type 2 / Type 2 MK
Type 3 (Junior) • Type 4 (Jumbo)

www.kutterservice.dk • E-post: info@oebks.dk

dekksutstyr. Hydraulisk utstyr startet vi med i 1966.
Med tre generasjoner Lorentzen i eierskapet og i
dag 30 ansatte, er vi nå den største leverandøren av
dekksutstyr langs kysten. I tillegg leverer vi kraner for
både fiskeindustri og oppdrettsnæring.
Vi har 30 meters kai med 4 meters dybde utenfor
vårt verksted hvor vi kan foreta installasjoner og
servicearbeid. I tillegg til Norge, leverer vi til Færøyene,
Island og Sverige

Dette er våre mest populære linekveilere i aluminium
og syrefast stål i henholdsvis R-, S- og K-serien. Vi
kan også tilby andre varianter. Se vår nettside eller ta
kontakt for mer informasjon.

LINEFISKE
LINEKVEILER R4S
Denne kveileren har manuell sving slik at du
enkelt kan legge den inn mot rekka. I tillegg
har den skrå kort og tar av fisken før bruket
kveiles ned i stampen. Den har også inkludert
styreventil for fastvolums pumpe samt lineskive
i støpt stål.

SPESIFIKASJONER
Trekk-kraft:
Trykk:			

ca 350 kg
ca 180 bar

Anbefalt oljemengde:

16 l/min

Skivediameter:		

360 mm

Vekt:			

116 kg

KAN LEVERES MED:
•
•
•
•

Kraftjustering
Styreventil for variabel pumpe
Mellomlegg (tykkelse etter ønske), kniv og
påholderhjul for teinebruk
Rustfri ramme

Vi er stolt leverandør
til Lorentzen Hydraulikk!
MANODA er et av verdens nordligste
metallstøperi med produksjon i Harstad.
Vi støper produkter i aluminium, bronse og
aluminium- og sinkanoder til katodisk beskyttelse
av betong- og stålkonstruksjoner til havs.

• Katodisk beskyttelse/ICCP
• Anoder i sink og aluminium
• NS-produkter til båt
• Støpte deler i aluminium
• Juksasneller • 3D printing

www.manoda.no
Stangnesterminalen 18, 9409 Harstad
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LINEKVEILER S501200
Denne kveileren har manuell sving slik at du
enkelt kan legge den inn mot rekka. I tillegg
har den skrå kort og tar av fisken før bruket
kveiles ned i stampen. Den har også inkludert
styreventil for fastvolums pumpe samt lineskive
i støpt stål.

SPESIFIKASJONER
Trekk-kraft:		

ca 1200 kg

KAN LEVERES MED:

Trykk:			

ca 180 bar

•
•

Anbefalt oljemengde:

30 l/min

Skivediameter:		

500 mm

Hastighet:		

60 o/min

•
•
•
•
•

Børster og spyling som rengjør kroker
Roterende børster og spyling som rengjør
kroker
Kraftjustering
Styreventil for variabel pumpe
Mellomlegg (tykkelse etter ønske), kniv og
påholderhjul for teinebruk
Hydraulisk innsving (sylinder eller gear)
Rustfri ramme

LINE KVEILER K40 800
Kveileren har rekkefeste for enkel montering
og håndtering. Den har inkludert styreventil for
fastvolums pumpe samt lineskive i støpt stål.

SPESIFIKASJONER
Trekk-kraft:		

ca 1200 kg

KAN LEVERES MED:

Trykk:			

ca 180 bar

•
•
•
•

Anbefalt oljemengde:

30 l/min

Skivediameter:		

500 mm

Hastighet:		

60 o/min

•

Fiskeavtaker
Kraftjustering
Styreventil for variabel pumpe
Mellomlegg (tykkelse etter ønske), kniv og
påholderhjul for teinebruk
Rustfri ramme

Garnhalere blir produsert i aluminium som standard, og
med hydraulisk drevne gummierte ruller som haler inn
garn og fangst på en skånsom måte. De kan produseres
i ulike størrelser og med ulike spesifikasjoner. Se vår
nettside for spesifikasjoner og varianter.

GARNFISKE

LHG 300
IMTAS

Denne har to hydraulisk drevne gummierte
ruller og er beregnet til havfiske med garn og
teiner for båter 20 – 25 fot.

ROLLUP

IMTAS HARSTAD
ROLLUP
85X200 CM
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RETTIGHETER
Rettigheter til design/illustrasjon/idé tilhører PRO:Scanmark. Bruk av hele
eller deler av denne er ikke tillatt uten vårt skriftlige samtykke.

SJEKK KORREKTUREN NØYE!
Selv om vi har gjort vårt beste for å sikre at denne korrekturen er riktig,
er det kundens ansvar å sjekke detaljene nøye før godkjenning.
Vi aksepterer ikke reklamasjoner etter at korrektur er godkjent av kunde.
Farger er en indikasjon og kan avvike på ferdig produkt.

SERVICE
PRODUKSJON
ENGINEERING
www.imtas.no
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LHG 600

LHG 1000

Denne har tre hydraulisk drevne gummierte
ruller og er beregnet til havfiske med garn og
teiner for båter 25 – 31 fot.

Denne har fire hydraulisk drevne gummierte
ruller og er beregnet til havfiske med garn og
teiner for båter 32 – 40 fot.

LHG 1200

GARNGREIER

Denne har fire hydraulisk drevne gummierte
ruller og er beregnet til havfiske med garn og
teiner for båter 35 – 45 fot. Passer godt for
garnfiske etter blåkveite.

Greierapparatene er produsert i rustfritt stål
av Østbornholm Kutterservice. De har drift på
begge ruller og er den mest vanlige typen vi
leverer.

GARNGREIER ARM
Denne armen forenkler styring og håndtering
av garngreieren og kan produseres etter
ønskede mål. Rustfritt stål, rustfritt kjede og
kjedehjul.

SNURREVADFISKE

Din leverandør på elektriske
motorer og transmisjoner.
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SNURREVAD

Vi tilbyr ulike snurrevadtromler i aluminium og syrefast
stål. De kan leveres enten med direktedrift eller kjede/
kileremdrift, og kan skreddersys til ønsket lengde,
bredde og høyde. Som standard leveres det kraftige,
rustfrie spoleapparat på vinsjene. Det samme gjelder
sjokkventiler mot overbelastning.

•
•
•
•

Kombinasjonsvinsjer fra 1,8 til 16 tonn
Nothalere fra 3 til 4 tonn
Leggeruller fra 750 - 1400 kg
Hjelpevinsjer fra 3 - 5 tonn

HONNINGSVÅG
RØR VERKSTED AS
Installasjon • Reparasjon • Salg

Sjøgata 16, Honningsvåg
Mobil: 913 66 605/993 56 605

VI UTFØRER ULIKE
TJENESTER SOM:
•
•
•
•
•
•
•

Montering og reparasjon av dekksutstyr på fartøy.
Komplett rigging av Snurrevad, garn og lineutstyr
Feilsøking og montering av hydrauliske anlegg
Plate- og sveisearbeid
Maskinering
Vannskjæring av alle typer materialer
Kontroll og godkjenning av kraner

PRESISJON // UTVALG // SERVICE
Kulelagerhuset AS er et norsk heleid familieselskap som betjener industrien
med presisjonsprodukter innen lagringer og transmisjoner med røtter tilbake til 1974.

Teglverksveien 9 B, 3413 Lier • www.kule-as.no
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VI HAR LØSNINGEN
DU LETER ETTER
Vi arbeider hver dag med de fleste gummityper som finnes i markedet,
og med det kan vi anbefale våre kunder det beste alternativ.
Mer enn 30 års erfaring i gummi-industrien, et rikholdig varelager, kort
leveringstid og ikke minst responstid, skal komme våre kunder til gode.
• Offshore og maritime
• Kraftverk og energi
• Forsvar
• Industri og smelteverk
• Fiske og oppdrett
• Gruver og anlegg
• Vareflyt og prosess
• Profiler, pakninger og gummiduk
• Service on-site
www.rub-tech.no

KRANER

Vi tilbyr hydrauliske kraner for montering på fartøy
og kai med løftekapasitet fra 500 kg til 2000 kg.
Kranene er CE-godkjente og har to års bruksgaranti.
Elektrohydraulisk aggregat leveres separat eller
montert på kranen. Den er enkel å montere og lett å
betjene samt har få slitedeler.
KRANENE KAN LEVERES MED:
•

Syrefast fittings/rør

•

Hydraulisk sving begrenser 0-360 grader

•

Starterskap

•

Radiostyring

•

Syrefaste fittings/rør

•

Førerplattform

•

Metallisering

•

Økt hastighet på vinsj

•

Valgfri søyle lengde

•

Valgfri bom lengde

Stort utvalg rustfrie produkter
Egnet til bruk i næringsmiddelindustrien og rengjøringsvennlig med høy IP grad!

Kjededrifter

El-motorer og gir

For mer informasjon om disse, eller noen av våre andre transmisjonsprodukter, ta kontakt!
post@jens-s.no • +47 23 06 04 00 • www.jens-s.no •

Jens S. Transmisjoner AS
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OPPDRETT

Vi leverer utstyr til bruk i oppdrettsnæringen,
bøteri og notfiskere.

DØDFISK HÅNDTERING

NOT-BLOKK

Haler produsert i aluminium og rustfritt
stål er med på å redusere rømningsfaren
av oppdrettsfisk. Den hjelper røkteren ved
håndtering av dødfisk-håven.

Produseres i aluminium og syrefast stål

OPPDRETTSBLOKK
TAUVINSJ
Brukes til håndtering av fortøyninger og
vedlikehold på oppdrettsanlegg. Kommer i
ulike størrelser med kapasitet fra 5 til 60 tonn.

CAPSTAN
Vi tilbyr egenproduserte capstan for håndtering av
fortøyninger og annen type havbruk. De er slitesterke
og mestrer de tøffeste forhold. Capstan kommer i
kapasiteter fra 500 kg til 15 000 kg.

Blokken har god bredde med tre ruller
som vil gi en god og enkel håndtering av
lusepresenning og not. Den er lett i vekt
og reduserer dermed slitasje på bruk og
mannskap.

«Våre medarbeidere
har lang erfaring og
stor kompetanse innen
produksjon av utstyr
til fiskeundustrien og
oppdrettsnæringen. Vi
skreddersyr produktene
etter kundenes behov.»

Vi lagerfører disse produkter i Norge:
• Slew Bearing (svingkranser)
• Tannkranser
• Slew Drive (svingkrans med snekkedrift)
• TMA Wincher
3490 Klokkarstua, Norway
Tlf.: +47 950 41 405 l E-post: tha@hansen-as.no
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SLANGER OG

KOBLINGER

Hydroscand har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter. Foruten hydraulikkog industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekuplinger, adaptors, snittringsarmatur,
kragekuplinger, ORFS-kuplinger, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi har 37 avdelinger
med slangeverksted, fra Kirkenes i nord til Farsund i sør, og over 60 autoriserte forhandlere.
Hydroscand har et bredt sortiment og er kjent for høy kvalitet.
hydroscand.no
Hydroscand AS - Terminalgata 70 - 9019 Tromsø
Tlf: 77 66 56 40 - epost: tromso@hydroscand.no
Hydroscand AS - Mercurveien - 9408 Harstad
Tlf: 90 89 72 36 - epost: harstad@hydroscand.no
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