Ungt selskap med lang erfaring
Norse Cutting holder til på Sola i Rogaland Fylkeskommune
og her har vi vært siden oppstarten i 2015. Somselskap er vi
ikke gamle, men menneskene i selskapet har opptil 40 års
erfaring fra bransjen. Vi er nå over 30 medarbeidere i teamet
sominnehar ulik kompetanse somutfyller hverandre og
jobber godt sammen.

Vi er en ledende aktør innen:

• Mobil maskinering
• Kaldkutting
• Decomissioning (både på land og offshore)
Med mange års samlet erfaring forplikter vi oss til å levere
løsninger somer mer enn bare konkurransedyktige innen
vårt felt. Norse Cutting har høy integritet og er et innovativts
selskap. Vi ser alltid etter nye og bedre løsninger og vårt
fokus er på å levere kvalitet til fornøyde kunder. HMS er også
en prioritet i en bransje somvår hvor vi vil at alle våre medarbeidere går like hele hjemsomda de gikk på jobb.

«Ingen jobb, liten eller stor,
er for komplisert for oss»
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K. K. Kleppes veg 1, postboks 148, 4358 Kleppe
Tlf: 51 78 88 00 • info@espenes.no
www.espenes.no

Espenes AS har spesialisert seg på
adkomstprodukter, transportkasser,
paller spesialprodukter og flaggstenger
i flere typer materialer som aluminium,
stål, plast og glassfiber.

Norse Cutting – en innovativ maskinprodusent
Det er mange områder og i gitte situasjoner det kan være
vanskelig å bruke tradisjonelt verktøy og utstyr. Vi bygger og
modifiserer derfor spesialmaskiner innen kutting og maskinering somkan brukes både over og under vann.

Vi er medlem i Solskjermingsgruppen
og leverer også alt innen utvendig
og innvendig solskjerming,
samt montering og service.

Noen typiske maskiner vi har laget er:

• Spesial brønn-maskineringsutstyr
• Honemaskiner for innvendig reparasjon
av tetningsflater på brønner
• Subsea kutteverktøy
• Modifiserte boremaskiner for utfordrende oppgaver
• Vannkutte manipulatorer
• Rørvasker av større dimensjoner opptil 36“ foringsrør
3

Gasellebedrift 2020
Vi er stolte av å bli kåret somgasellebedrift i 2020. Det betyr at vi må ha gjort mye riktig
siden vi startet opp i 2015. 2020 har vært et tungt år for mange med nedgang i omsetning pga pandemien somherjet. Men vi har klart å lykkes tross dette. Vi har da sluppet
å permitere sommange andre har måttet gjøre og vi har hatt nok å gjøre og har en god
og sunn økonomi somlegger grunnlag for videre vekst i tiden fremover.
Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de
norske Gasellene i samarbeid med det somnå heter Bisnode Credit as.
Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker,
og avisens journalister besøker og lager reportasjer på
interessante og flinke bedrifter over hele landet.
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Subsea
Vi har utstyret og ekspertisen for avanserte jobber både subsea og topside når det gjelder offshore. Det være
seg boreplattformer eller rørledninger på havets bunn somtrenger reparasjon og vedlikehold. Våre vannkutte
maskiner har ekstremskjærekraft og jobber raskt gjennomalle typer materialer. Andre maskiner bruker
diamant wire eller tradisjonell mekanisk kutting. Norse Cutting bruker komposittmateriale for å reparere rørledninger somer ødelagt, korrodert eller erodert og det hindrer fremtidig rust umiddelbart etter reparasjonen.

Stock Bilde (JS)
{XXX}

Lokalt Budfirma i Stavanger
Daglige ruter ut over jæren fra 98,Ekspress fra Stavanger til hele Norden

Bestilling 24/7

Telefon: 51 90 66 66
Vakttelefon: 90 77 92 68
Mail: post@atbtransport.no
Web: www.atbtransport.no

Når kvalitet og service betyr mer enn noe annet
Vi tilbyr rask, punktlig og kvalitetssikret bud
og transportservice.
Innsatsvillige sjåfører med store og driftssikre biler
er på veien hele døgnet. Har du ikke prøvd oss før?
- prøv oss i dag, vi skal ikke skuffe deg!
Legg også merke til våre prisgunstige,
faste transportruter.
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Mobil Maskinering

Dette er løsningen når utstyret ikke så lett lar seg transportere eller demonteres. Da kan vi komme på site og gjøre
det vi vanligvis gjør på verkstedet. Vi har mobilt utstyr som
lar oss bore, dreie, frese og kutte hos kunden.
Flense maskinering
Vi tilbyr mobil flensemaskinering på størrelser fra 0–8 meter
sominkluderer alle typer flenser. Vi kan i tillegg modifisere
og lage spesialmaskiner for til eksempel utvendig maskinering av rør, akslinger, maskinering av brønnhoder og
boring/gjenging på site.
Mobil fresing
Våre maskiner kan frese i alle mulige størrelser og materialer. Maskinene er stort sett 3-akslet, men kommer også
somsirkulære i forbindelse med bruk av de dreiemaskinene
vi har. Fresing benyttes ved fjerning av stål, retting av
fundamenter og andre ting somhar høye toleransekrav.
Mobil boring og linjeboring
Ved behov for gjennomgående hull på linje, kan vi utføre
linjeboring for innvendig maskinering. Våre maskiner er fra
35 mmtil 8000 mmID. I tillegg kan vi også lage spesial
tilpassede CNC-maskiner for større operasjoner.

Stolt Bedriftshelsetjeneste for Norse Cutting!

Medco dinHMS
LANDSDEKKENDE BEDRIFTSHELSETJENESTE

www.medco-dinhms.no • Tlf. 51 71 52 70
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Engineering
I tillegg til den operative delen med å frese, kutte, bore
og dreie, kan vi også tilby ingeniørtjenester. Vi kan være
behjelpelig med innovative løsninger og smarte design.
Våre kunder får alt de tenger på ett sted. Planlegging,
verktøy og tjenester og et stort nettverk av samarbeidspartnere og leverandører.
Norse Cutting kan tilby følgende
innenfor ingeniørtjenester:
• Prosjektledelse
• Ingeniørtjenester og planlegging
• Forskning og utvikling
• Modifisering av eksisterende,
og produksjon av nye verktøy og produkter
• Case-studier/muligheter: Studier innen
kutting og decomissioning, både på land,
offshore, topside, subsea og løfteberegninger
• Mekaniske tetningsløsninger

Abrajet coldcutting - Highpressure pumps
Waterjet Cutting - Machining - Nozzles
www.watech.no - post@watech.no - (+47)51201850 - Kvernevik Ring 177, N-4048 Hafrsfjord
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Skvadronveien 25, 4050 Sola
Telefon: 61 69 95 00
Epost: post@norse-cutting.com
www.norse-cutting.com

