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Vi er spesialister
på tøffe maskiner
ØMS Rail & Maskin ble startet opp i 2007 av Øyvind
Marhaug som spesialist på jernbanerelatert
materiell, og tilbyr et vidt spekter av maskiner,
verktøy og produkter innen jernbane, trikk og
T-bane. I årene som har gått, har vi utvidet vår
portefølje og tilbyr også maskiner utenfor skinne
markedet. Multimaskiner fra Lännen er blitt en
bestselger som f.eks. flere og flere kommuner ser
nytten av.
Vårt hovedkontor er på Flateby, men vi har
servicepunkter spredd utover hele landet
fra Kristiansand i sør til Narvik i nord, og godt
representert i resten av landet.

Vi er i vekst og knytter oss til stadig nye servicepartnere. Derfor kan vi både selge, utføre service og
vedlikehold, og reparere uansett hvor i Norge behovet finnes.
Våre seks ansatte har alle tung, faglig kompetanse,
og som gjør at vi står i en særstilling her i landet,
da det ikke er mange som innehar samme type
spesialkompetanse. Det tar lang tid å lære opp nye
medarbeidere, men når de først er opplært, er de
en verdifull ressurs for våre kunder.
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• ØMS reparerer alle typer
anleggsmaskiner, 		
skinnegående maskiner
og personlifter.
• ØMS utfører sertifisering
og årlig kontroll av alle
typer masseforflyttningsmaskiner, personløftere
og arbeidsplattformer.
• Vi utfører Teknisk 		
Jernbanekontroll (TKF)
i samarbeid med
Bane NOR og Mantena.
• Vi har fokus på alle typer
anleggsmaskiner.
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Velkommen
inn i familien
Vårt fokus er alltid fornøyde kunder. Derfor vil vi
gjerne følge opp etter at salg og levering har
funnet sted. Vi leverer spesialtilpassede anleggsmaskiner både for skinnegang og til bruk utenfor
skinnene. Medfølgende utstyr og systemer som
gjør vedlikehold raskere og mer effektivt, er noe vi
også tilbyr.

Helhetlig serviceavtale

Vi har servicepunkter over store deler av landet,
og vi kan raskt være på plass for reparasjoner og
feilretting. ØMS kan tilby en helhetlig serviceavtale
som gjør at du som kunde slipper å bekymre deg.
Alt du trenger å gjøre, er å ta kontakt med oss dersom noe skulle skje mellom de oppsatte serviceintervallene.

Samarbeidspartnere

Vi er importør av Lännen multimaskiner, Pandrol
hydrauliske skinneverktøy, Pandrol stressingruller,
Pandrol håndverktøy og Aquarius Rail Mule. ØMS er
også forhandler og servicepartner for Geismar. Vi
er i tillegg forhandler av alle typer filtre, filterpakker
og filtreringssystemer fra Donaldson til bruk for alle
typer kjøretøy og maskiner.
ØMS tilbyr sertifisering innen kategori MX (masseforflytningsmaskiner), PX (personløfter, løfteplattformer m.m.) og lastebilkraner (kategori G8).

Se vår presentasjonsfilm her:

Verdens mest solgte helautomatiske
hurtigkoblingssystem

www.oilquick.com
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Vi leverer:
• Multimaskiner fra Lännen
• Dyktige teknikere med evnen til å raskt
og enkelt løse eventuelle tekniske utfordringer
• Entreprenørutstyr og verktøy til
anleggsmaskiner
• Én leverandør for alle maskiner,
deler og rekvisita
• Teknisk assistanse og hjelp
• Sertifisering av anleggsmaskiner, personlifter
og lastebilkraner
• Sveiseoppdrag med NDT-kontroll
• Pandrol utstyr for banearbeid
• Geismar jernbaneutstyr
• Skinnegående landingsplattformer
for helikopter
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Bilde (JS)
Trygg samarbeidspartner på jernbaneprosjekter

{XXX}

Bilde
{XXX}

Trygg samarbeidspartner
på jernbaneprosjekter!

Om oss og våre
tjenesteområder:
Entreprenøroppgaver til eiere av
jernbaneinfrastruktur og andre
jernbaneentreprenører.

Noen produkter vi leverer:
• Entreprenøroppgaver
• Fagansvarlig linjen
• Maskinførere
• Skinne/vei-maskiner
• Skinnesveising
• Ultralydkontroll/sveisekontroll
• Sporvekselkontroll

• Geometrikontroll m. digitalt
måleutstyr (Trimble GEDO-scan)
• Vedlikeholdsoppgaver
• Prosjektledelse
• Byggeledelse
• HSV/LFS

E-post: post@team1435.no l Ring oss: 900 99 158/400 28 498 l www.team1435.no
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Noen av
våre kunder:
• Nettpartner AS
• Veidekke AS
• Bane & Fiber AS
• Sporveien AS
• Mesta AS
• NRC Group AS
• Spordrift AS
• Bjugstad Utleie AS

9

SOM DIN LEVERANDØR AV SKINNE/VEIMASKINER
kan vi utføre kontaktledningsarbeid i ditt prosjekt.

911 33 660
E-post: post@norocs.no
www.norocs.no
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Hva er det
multimaskiner fra
Lännen ikke kan?
Det er et godt spørsmål. Kanskje det å ta oppvasken eller nikke en fotball kan bli vanskelig. Men
multimaskinene blir man fort glade i. De er tøffe å se på, robuste og veldig fleksible med mange ulike
bruksområder.
Flere og flere kommuner tar i bruk multimaskiner fra Lännen. Med den kan man brøyte, feie og rydde
både sommer og vinter. Den kan brukes til gravearbeid for vann- og avløp, entreprenørarbeid og som
støttespiller for anleggsgartnerne. Det eneste problemet er at alle vil bruke den hele tiden.

– Fleksibiliteten for
kommunalt bruk var
avgjørende for vårt valg.
I løpet av samma dag
kan d
 enne maskinen
brukes til måking av snø,
sanding av glatte veier
og graving av grøfter.
Dessuten tar disse
maskinene seg raskt
til neste oppdrag.
Frank Zahl, Fauske kommune
Bilde fra Fauske Kommune
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Bilde fra Øksnes Kommune

– Maskinen har stått til alle forventninger.
Smidig og perfekt til de oppgavene vi
har her i kommunen. Vi får nå gjort alle
oppgavene vi ikke har kunnet gjøre
tidligere pga lave budsjetter.
Maskinen leverer på alle punkter,
og det gjør ØMS også!
Atle Mortensen, Øksnes Kommune
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Hvorfor velge
en Lännen
multimaskin?
Allsidighet

Maskinens kraftige konstruksjon og hydraulikk
system gjør det mulig å raskt bytte til ulike, robuste
redskaper. Det kan kobles redskaper både foran
og bak, slik at maskinen kan utføre flere arbeids
oppgaver bare ved å endre kjøreretning.

Bevegelighet

Med leddstyring og svingbar ramme blir multimaskinen veldig smidig og bevegelig, som kan
utføre tunge arbeidsoppgaver på en enkel måte.
I tillegg er den veldig lett å manøvrere fra sted til
sted uten behov for å transporteres på tilhenger
eller lastebil.

Produktivitet

Istedenfor å bruke flere maskiner på en arbeidsplass, kan man klare seg med én, nemlig Lännens
multimaskin. Jo flere maskiner, jo flere kostnader
blir det i forbindelse med transport, vedlikehold,
service og investering. Med denne klarer man
seg med kun én maskin som i tillegg ikke trenger
å fraktes på trailer, men kan lett kjøres fra en
arbeidsplass til en annen.

Komfort

Arbeidsmiljøet for føreren er romslig, stille
og varmt. I tillegg er det god utsikt gjennom
store vinduer og setet har gode ergonomiske
utforminger. Dette gjør det behagelig og enkelt å
manøvrere maskinen. Styret og setet kan reguleres
etter den enkeltes behov, slik at sittestillingen alltid
blir behagelig og riktig.

Miljømessige avtrykk

Produktivitet og miljø går ofte hånd i hånd. Ved
bruk av Lännen vil miljøavtrykkene bli mindre.
Den gir mindre utslipp, lavere støynivå, mindre
forstyrrelser i trafikken og i tettbebygde strøk,
samt reduserer behovet for lange tungtransporter
for å flytte på arbeidsmaskinene. Den oppfyller
BAT-standard (Best Available Technology).

– Brukes hver eneste
dag til alle oppgaver her
i kommunen. Lännen
viste seg å være den
kvalitetsmaskinen
vi håpet på. Tilbake
meldingen frå sjåførene
er at den er smidig og
god å kjøre.
– Når gutta er fornøgde
er ledelsen også
fornøgde.
Ivar Skeistrand,
Gloppen kommune
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Det meste går på
skinner for ØMS
– men ikke alt
Kjernevirksomheten vår har vært maskiner som
skal kunne brukes på jernbaneskinner. Tidligere
bygde vi 20-30 slike
maskiner i året. Men nå 
importerer vi maskinene
fra Pandrol AB i Sverige,
som gjør ombyggingen
for oss etter spesifikasjoner
fra våre kunder. Det er
ulike m
 askiner som brukes
for anleggsarbeid på og
langs jernbanen. Det kan
være mindre ombygde
ATV-er (som vi har omdøpt
til RTV-er) – til større gravemaskiner som bygges
for skinnegang.

Landingsplass
for helikopter

ØMS sertifiserer også
landingsplasser for
Norsk Luftambulanse
sine helikoptre.
Landingsplassene er en flat og lav jernbanevogn
– som deretter transporterer helikopteret inn i
hangaren.
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TOTALPROSJEKT NAMSSKOGAN

– PÅ RIKTIG SPOR

Totalprosjekt Namsskogan opererer over hele Norge
– hovedsakelig med oppdrag relatert til jernbane.
I tillegg er vi engasjert i forbindelse med andre jobber som
veibygging, massekjøring, grunnarbeider, mekaniske
verkstedoppgaver og stålbygg.

Fabrikkveien 140, 7890 Namsskogan • Tlf. 482 44 146 • E-post: opt@t-p-n.no • www.totalprosjekt-namsskogan.no

A world of knowledge
Pandrol defines the industry standard across rail fastening
systems and aluminothermic welding. We’ve created rail
infrastructure in more than 100 countries with our products and
services extending to designing, developing and manufacturing
equipment to make constructing and maintaining railways
more efficient. That means we’ve experienced just about every
situation, problem, question and solution before.
At Pandrol we believe in quality above all else – a commitment
that stretches from the products we make to the service we
provide. We share our global knowledge so our partners can
reach objectives quickly and efficiently. We invest as much time
in developing our service and relationships as we do developing
new solutions.

www.pandrol.com l www.pandrol.com/sv/kontakta-oss/
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ØMS RAIL & MASKIN AS

Øvre Skaugvei 14, 1911 Flateby
Tlf.: 410 04 620
marhaug@oems.no
www.oems.no

www.oems.no

