Smarte løsninger – en sikker investering
Smart solutions - A safe investment

Entreprenør av
smarte løsninger

Entrepreneur of
smart solutions

Over 40 års erfaring med produktutvikling, p
 roduksjon
og salg gjør oss til en betydelig leverandør av utstyr og
tjenester til næringsmiddelindustrien. N
 økkelen bak vår
suksess ligger i at vi leverer t otalløsninger med fokus på
effektivitet og kvalitet. Vi er glade i en utfordring!

With over 40 years of experience in product development,
production and sales, we have become a leading supplier
of equipment and services to the food industry. The key
to our success is offering complete solutions with focus
on efficiency and quality. We love a good challenge!

Melbu Systems AS er en ledende leverandør av prosess
utstyr i rustfritt stål til næringsmiddelindustrien, og da
spesielt rettet mot fiskeoppdrett, fiskeindustri
og fi
 skefartøy.

Melbu Systems AS is a leading supplier of process
equipment in stainless steel to the fish farming, fish
processing and fishing vessels within the food industry.

Vi er en entreprenør med smarte løsninger som øker
lønnsomheten hos deg som kunde og legger stor vekt
på å ha den beste servicen, kvaliteten og påliteligheten.

As an entrepreneur we aim to increase your profitability by
offering smart solutions. We are dedicated to provide you
excellent service, quality and reliability.

Fremtiden finner
du hos oss

We represent the
future of automation

Melbu Systems har egen automasjonsavdeling bestående
av automatikere og ingeniører. De står for automatikken
bak produktene og systemene som produseres hos oss.

We have our own automation department with
technicians and engineers who are behind our
automation products and systems.

Våre tjenester innen automasjon,
produkter og kompetanse:

Our products and services within
automation:

‣ Tavleproduksjon og styreskap

‣ Switchboard production and power
distribution system

‣ PLS-programmering
‣ Design og programmering av HMI
‣ Touchskjermer
‣ Prosjektering og instrumentering
‣ Service på industrimaskiner
‣ Modifisering av eksisterende styresystem
‣ Leveranse av frekvensomformere,
elektromotorer og div. industrimateriell

‣ PLC Programming
‣ Design and programming of HMI
‣ Touch screens
‣ Engineering and Instrumentation
‣ Service on industrial machines
‣ Modification of user control system
‣ Delivery of frequency converters, electro
engines and various industrial material

Service, modifisering
og industrimateriell
Melbu Systems ønsker å være din servicepartner på deler
og komponenter, både mekaniske og elektriske, samt
reparasjoner og vedlikehold. Vi følger opp våre kunder og
har et bredt utvalg av deler og tjenester.

Service, modification
and industrial material
Service Sales: Ole Nilsen tlf +47 926 80 371/+47 76 11 83 19
E-mail: ole@melbusystems.no
Ring Ole om du mangler noe, han skaffer det meste.
Please contact Ole directly if there is anything you need.

Melbu Systems wish to be your service partner offering parts
and components, both mechanical and electrical, including
repair work and maintenance. We work closely with our
customers and offer a wide range of parts and services.

Vi kan tilby:

We offer:

‣ Frekvensomformere og alle typer
gir og motorer

‣ Frequency converters and all types of
gears and engines

‣ Lager og transportbånd i alle varianter

‣ Storage and conveyors in all variations

‣ Stort utvalg av pneumatikkdeler

‣ Large selection of pneumatic parts

‣ Plastdeler

‣ Plastic parts

‣ Maskinering og vannskjæring

‣ Machining and water jet cutting

‣ Service og vedlikehold av deler og
komponenter

‣ Service and maintenance of parts and 
components

‣ Oppfølging

‣ Follow-up

Vi kan utføre service på industrimaskiner, og vi kan også
gjøre modifisering på eksisterende styresystemer. På vårt
lager har vi tilgjengelig frekvensomformere,  elektromotorer
og diverse industrimateriell.

We can perform service on industry machines in addition
to modification of existing control systems. In our ware
house we have frequency converters, electro engines and
various industrial materials.

Nøye planlagt!

Carefully planned!

For å fullt ut tilfredsstille kundens mange varierte behov
og levere et komplett produkt, er det viktig å utføre en
grundig situasjons- og behovsanalyse. Vårt tverrfaglig
lag med selgere og teknisk avdeling vil i samarbeid med
deg som kunde gjennomføre en grundig planlegging.

In order to meet our customer‘s various needs and
being able to deliver a complete solution, it is important
for us to perform a thorough needs assessment. Our
interdisciplinary team of sales people and the technical
department will work together with the customer to carry
through accurate planning.

Prosjektering og tilbud
Vi utarbeider og presenterer tegninger eller layout som
passer ditt behov eller problemstilling.
Gjennomføring
Du som kunde vil etter salget samarbeide tett med våre
ingeniører for å forsikre at produksjonsgrunnlaget blir
tilpasset dine behov og utfordringer.
Når produksjonslaget er klart, står våre mekanikere og
automatikere klare til produksjon, montasje, opplæring
og igangkjøring av utstyret, sammen med deg som kunde.
Totalløsninger
Benytter du deg av våre tjenester, er du sikker på at din
investering vil bli lønnsom for din bedrift. Dette kan vi si
med sikkerhet, siden vi skreddersyr våre løsninger nøyaktig
etter ditt behov og ønsker.

Engineering, design work and offers
We produce drawings or layouts that are satisfactory to
your requirement.
Realization
After the sale, we take pride in including you as a customer
to work closely with our engineering staff to make sure
that all equipment is customized to your needs and
challenges, before entering production.
Our mechanics and technicians is already on standby to
make sure everything is on hand for production, assembly,
training and commissioning of equipment, together with
you as our customer.
Complete solution
When using our services we commit to generate your
investment profitable for your company as we customize
our solutions exactly to your requirements.

En dag på jobb
Her ser du en dag hos Melbu Systems AS, med alt fra
den tidlige fasen, hvor våre konsulenter og teknikere
prosjekterer og utformer tilbud, til produksjon av deler
og elementer, og til slutt montasje og installasjon ute
hos kunde.

A day at work
In our facilities at Melbu Systems AS we take ownership
of the whole process, from an early stage where our
consultants and technicians perform the engineering and
design work, to preparing the offer and producing the
components and finally assembling and commissioning
at the customer‘s site.

Leverandør rustfrie komponenter til Melbu Systems produksjon
Spesialist på tynnplatebearbeiding med en
avansert og automatisert maskinpark.
Vi tar på oss oppdrag i et bredt spekter fra
utvikling og konstruksjon frem til produksjon og
sluttmontering.
Våre produksjonsmetoder:
Laserskjæring • Stansing • Klipping
Knekking • Sveising • Sandblåsing
Lakkering • Montering.
Produksjon og salg av tilhengere

Gunnar Hippe as • Tlf. 62 35 98 50 • Gammelvegen 6 B, 2390 Moelv • E-post: firmapost@ghippe.no
www.ghippe.no

Takk til våre samarbeidspartnere
Thanks to our partners

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

Transportbåndspesialisten
norbelt.no

MOVI-C®
gjør automatisering
enklere.
SEW‑EURODRIVE AS │Tel. 69 24 10 20 │sew@sew‑eurodrive.no │www.sew-eurodrive.no

SERVICEINNSTILTE LOKALE FAGFOLK
Nord-Norsk Isolering As har solid erfaring innen isolasjon av private boliger
og hytter, næringslokaler og skip- og offshore. Vi et rent nordnorsk selskap
som har lokalkunnskap og kjenner de nordnorske klimatiske forholdene.
Lurer du på noe angående isolering? Kontakt oss for en uforpliktende prat!
Hansjordnesgata 1, 9009 Tromsø • Tlf. 77 64 19 81
www.nordnorskisolering.no
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Her på Melbu Systems har vi en sikker
og lun havn med eget kaianlegg og fine
liggeforhold hele året. Kort vei til kafe,
butikk og flyplass.
At Melbu Systems we have a safe and
weather protected harbor with our own
berth facilities providing great condition
throughout the year. Short distance to local
cafe, grocery shop and airport.

Norge

Honningsvåg
Adress: Melbu Systems AS
Hammerfest
Sminegata
3, 8445 Melbu – NORWAY
Phone: +47 76 11 83 00
E-mail: post@melbusystems.no
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