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Side 2 – 3

Om oss
Rørvik Marina er totalleverandør av utstyr og
tjenester til fiske- havbruk- og fritidsflåten, og har
topp moderne utstyr og lokaler. Vi utfører service
og løser ethvert problem du måtte ha med ditt
fartøy. Lokalene våre ligger på Marøystranda, fem
minutters bil- eller båttur fra Rørvik sentrum.
Rørvik Marina ble etablert i 1992, og har i dag over
30 ansatte fordelt på verksted, delelager og butikk.
I 2018 fikk vi nytt anlegg og dermed en betydelig
kapasitetsøkning. I tillegg til kunder fra fiskeri og
havbruk betjener vi fritidsbåter. Våre lokale proffkunder omsetter for 3-4 mrd. kroner i året.
Vi er godkjent serviceverksted for Volvo Penta,
Yanmar og Yamaha, og utfører også service på
andre merker. Vi er Midt-Norges største leverandør
av Volvo Penta- og Yanmar-motorer og reservedeler, og lagerfører også deler til Yamaha. Vi har
et velutstyrt delelager og butikk, og skaffer øvrige
deler på kort varsel.

„

Vi er stolte av å
være en del av en
massiv satsing,
vekst og utvikling på
Namdalskysten!
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Effektive oppsett
og høy kapasitet
Vår «travel lift» fra italienske Ascom ble levert
sommeren 2018. Denne løfter båter, fartøy og flåter
opptil 400 tonn, på 40 x 14 meter. Heisen har
360 graders styring og 4WD.
Båtene «parkeres» i vår store verkstedhall eller
på uteområdet. Et båtoppsett er meget effektivt
og tar kun få minutter. I tilfeller der båtheisen blir
for stor, benyttes mobilkran eller stortruck. Fartøy
kan kjøres rett inn i vår 1750 kvadratmeter store
verkstedhall.
Utendørs disponerer vi ca. 35 mål landareal med
80 meter kai, 8000 kvadratmeter brosteinsbelagt/
asfaltert uteområde for arbeid på og lagring av
båter/fartøy, samt 100 meter flytebrygge.

Maritim Security Systems
Tlf: +47 951 38 64
post@eiendoms.no | www.eiendoms.no

Brannsikring!
Inergen – Aerosol – Co2 – Håndslokkere

NAUTEC
Norway

Denmark

Sweden

Alle typer reduksjonsgir og thrustere
Hybrid fremdrift • Kontrollsystemer
Gyroløsninger
Prosjektsalg, teknisk service og support

Tlf: 22 88 46 80
E-post: firmapost@kgk.no
Nettside: www.zf.se/no/

www.sinkaberghansen.no
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Tjenester til proffmarkedet
- fiskeri og havbruk
VÅRE TJENESTER:
• montering, service og vedlikehold
av fremdriftssystemer
• sveising i stål og aluminium
• UHP vannblåsing
• effektiv vask og desinfisering
av båter og flåter
• maling over og under vannlinjen
• rehabilitering etter 
skrog- og synkeskader
• stort hydraulikkverkssted

Med våre gode samarbeidspartnere innenfor
elektronikk og skipselektronikk løser vi alle
utfordringer. Vi koordinerer hele oppdraget og
involverer de aktørene og den kompetansen
som er nødvendig for å gjøre jobben.

EN MODERNE
FISKEOPPDRETTSBEDRIFT
Emilsen Fisk AS er en moderne fiskeoppdrettsbedrift, som sørger
for at fisken holder høyeste kvalitet.
Vi er stolte av våre historie, våre produkter, løsninger og våre ansatte.

Holmveien 94, 7900 Rørvik • Tlf. 74 39 21 27 • E-post: post@emilsenfisk.com • www.emilsenfisk.com

Salg
Vi er Midt-Norges største leverandør av Volvo
Penta- og Yanmar-motorer og reservedeler,
og lagerfører også deler til Yamaha. Vi har et
velutstyrt delelager og butikk, og skaffer øvrige
deler på kort varsel. Vi følger opp båtbyggere
og andre kunder fra Trøndelag og nordover.

VI LEVERER:
• fremdriftspakker fra Volvo Penta,
Yanmar og Yamaha
• hybridløsninger
• generatorpakker for store og
små fartøy

Leverandør av fullintegrerte navigasjons- og
kommunikasjonsløsninger til alle typer fartøy.
Leverer NAVY MultiView for markedets mest fleksible og
integrerte broløsninger, manøverløsninger, kundetilpassede
spesialløsninger, samt ROV- og posisjoneringstjenester.

NAVY Rørvik, Strandgata 3, 7900 Rørvik | tlf 74 39 10 00 | Epost: rorvik@navy.no | www.navy.no |

navy.no

Side 8 – 9

Sveising
Vi utfører alt av sveising og
platearbeid. Utstyrt med vår
solide platesaks, k
 antpresse
og sveiseredskaper kan
vi effektivt utføre de fleste
sveiseoppdrag i både stål
og aluminium.

Maling fra

LEVERANDØR AV:
Tlf. 74 39 55 80 • E-post: post@industributikk.no

Hydraulikk fra

Stort hydraulikkverkssted
Med vårt store utvalg av hydraulikkdeler lager vi
raskt hydraulikkslangene som trengs til ditt fartøy.
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Vannblåsing og
overflatebehandling
UHP VANNBLÅSING

Med vårt mobile anlegg kan vi tilby effektiv vannblåsing av skrog, dekk og andre overflater både lokalt
ved anlegget eller ute hos kunde. Tjenestene har blitt
svært etterspurt, ikke bare innenfor fiske og havbruk,
men også av industri og maskinentreprenører.

VASK OG DESINFISERING

Raskt og effektivt oppsett av båt eller flåte gjør at vi
kan gjøre unna vask og desinfisering så raskt som
overhodet mulig. Vi benytter moderne høytrykksvaskere kombinert med det meste effektive og miljø
vennlige vaskemidlene. Med eget måleutstyr sikrer vi
at resultatet er godt nok før veterinærkontroll.

BUNNSMØRING OG OVERFLATEBEHANDLING

Vi fører et bredt spekter av produkter til bunnsmøring
og maling, og tar oppdrag i alle størrelser både over
og under vannlinjen. På større oppdrag benyttes
gjerne malingssprøyte.

KVALITET OG KOMPETANSE
Dersom noe skal bygges, graves
eller rives, er vi sentral-godkjent
for ansvarsrett i tiltaksklasse 3.
paulsenmaskin.no

POWER with
CONFIDENCE
Yanmar Rørvik
Ta kontakt med ditt nærmeste Yanmarverksted og få et tilbud på ny motor til din båt.
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Fremtiden og ny rekruttering
Vi forventer å ansette ca. 10 nye
ansatte i de kommende 2-3
årene. Det er stort behov for fag
arbeidere innenfor blant annet
mekanikk og motor, hydraulikk,
sveise- og platearbeid.
Rørvik Marina forventer å få
behov for tyngre kompetanse
innenfor flere fagdisipliner, blant
annet prosjektledelse.
Vi regner med å måtte hente
arbeidskraft utenfor regionen,
og håper å kunne rekruttere
lærlinger for å dekke deler av
bemanningsbehovet. Vi trenger
også flere erfarne medarbeidere,
og vil se etter folk som har
opparbeidet seg relevant
kompetanse og erfaring andre
steder.
Rørvik Marina har tro på
Namdalskysten og «trøkket»
i Norges største havbruks
kommune, Nærøysund. Vi stiller
oss bak Strategisk Næringsplan,
som har målsetting om mer
enn 1000 nye arbeidsplasser i
regionen.

RIMELIGE OG FLEKSIBLE

GRAVVIK
TRANSPORT

TRANSPORTLØSNINGER

Kranbil • Krokbil • Skapbil • Åpenbiler • Krokkaser
Tlf. 979 76 080 • E-post: per.borrepeders@gmail.com

Vi har egen produksjon av fasadeskilter, bildekor, merkeskilter, båtnavn/
reg.nr., tekstilmerking, salg av profileringsartikler/ materiell. Showrom
i nyoppussede lokaler. Vår maskinpark: 2 stk storformatprinter, 2 stk
lamineringsmaskiner, 2 stk vinylskjæremaskiner, CNC fres, maskin for
påtrykk av tekstillogos bl.a.
Vi har egne montører. Selskapet etablert 2006.
Nettbutikk etablert 2021.

Se også vår nettbutikk. www.designbh.no

Alt i elektronisk navigasjonsutstyr
til yrke- og fritidsfartøyer.
www.raymarine.no

Raymarines produkter er laget for å gi den best mulige
visuelle navigasjonsinformasjonen, og med en historie
innen marinteknologi som strekker seg over mer enn 80
år er vi i dag godt kjent for brukervennlighet,
robust design og pålitelighet.
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Vinterlagring og fritid
Vi tilbyr vinterlagring av båter opptil 70 fot i oppvarmet hall. Service og
reparasjoner utføres i løpet av lagringsperioden. Dette er et unikt tilbud
i vår region.
Vi har 5 000 kvadratmeter lagringshall med lagringsmuligheter både i reol og på
gulv. De fleste båter løfter vi opp av sjøen med truck, og plasserer dem raskt og
effektivt i hylla i hallen. For de største båtene, fra 40 fot og oppover, benyttes 
båtheis med stropper, sammen med selvgående transportvogn.

VI TILBYR:
• skånsomt og effektivt oppog utsett til avtalt tid
• bekymringsfri lagring i
oppvarmet hall
• vinterklargjøring med s
 pyling,
ferskvannskjøring, batteri-		
service og annen nødvendig 
konservering

• bunnsmøring og polering
• reparasjoner og montering av
nytt utstyr
• bruksklar båt når du ønsker å
starte båtsesongen
• lagring av bobiler, campingvogner, veteranbiler og lignende,
avhengig av kapasitet

Vi tar fast pris på de fleste av
våre tjenester, ta kontakt for mer
informasjon.
Vårt store utendørs areal er også
tilgjengelig for lagring av båt.
Her gjelder egne vilkår.

• service på alle motormerker
og drev

Imatech Marin

The Volvo Penta IMO Tier III solution is robust and designed for tough marine conditions.
Based on SCR exhaust aftertreatment technology, our solution is available for IPS, inboard, genset and auxiliary
applications. It is designed for flexibility, ease of installation and space-efficient configuration.
See more at www.volvopenta.com

Teft Eiendomsutvikling AS har i nært
samarbeid med Rørvik Marina AS
stått for utvikling og bygging av
anlegget hvor Rørvik Marina i dag
drifter sin virksomhet.
Anlegget til Teft Eiendomsutvikling består av
totalt 20 mål næringsareal, 2500m² bygningsmasse, 70 meter dypvannskai og heisbås på
30x14 meter.
Holmveien 94,, 7900 Rørvik
Tlf. 992 53 854
E-post: arne@tefteiendomsutvikling.no
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Miljø og
bærekraft
Rørvik Marina skal være en
del av det grønne skiftet, og vi
tenker miljø i alt vi gjør. Vårt topp
moderne anlegg ivaretar alle
miljøkrav. Vi skal være i front
med miljøvennlig teknologi og
rutiner på avfallshåndtering,
slik at avtrykket på miljøet blir
minimalt.
Vi har gjort store investeringer i
moderne maskiner, verktøy og
utstyr for å kunne arbeide mest
mulig effektivt og miljøvennlig.

MIDT-NORGES
FLOTTESTE BÅTBUTIKK
Hos oss finner du alt du trenger for at du skal ha et
bekymringsfritt båtliv. Foruten selve båten har vi alt
fra ny lyspære til båthuset, til båthotell hvor vi henter
båten i småbåthavna for deg og leverer den nystelt
og fin til neste sesong.

Holmenveien 10, 7820 Spillum • Tlf. 74 22 61 60 • E-post: post@brygga-baat.no • www.bryggabaat.no

Salg • Leie • Engineering • Ombygg

HOVEDKONTOR: Jerikoveien 14,1067 Oslo // Tlf. +47 22 90 92 50 // E-post: kontakt@bns.no
DEPOT – VERKSTED: Landskaugveien 33, 1914 Ytre Enebakk // Tlf. +47 22 90 92 50 // E-post: enebakk@bns.no
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Ta riktig utdanning
- søk jobb hos oss
I fremtiden kommer vi til å trenge dyktige
fagarbeidere med den riktige kompetansen.
Tar du utdanning som for eksempel motor
mekaniker, har du mange muligheter i en
spennende bransje. Vi er stadig på jakt etter
lærlinger og nye ansatte som kan hjelpe oss med
å løse framtidens utfordringer.
Vanlige arbeidsoppgaver for en motormekaniker
er feilsøking og diagnostisering, service og
vedlikehold, og reparasjon og ombygging av
motorer. Du jobber med mekaniske, hydrauliske,
trykkluftsbaserte og elektriske systemer. I tillegg
til b
 åtmotorer jobber motormekanikeren også
med strømaggregat og lignende. En viktig del av
jobben er å kommunisere med kunder, kolleger og
samarbeidspartnere.
Andre fagområder som vi også har stort
behov for, er industrimekanikere, sveisere og
overflatebehandlere.
Er du interessert i motorer, mekanikk og elektronikk
og er nøyaktig og løsningsorientert, er dette en
bransje med mange muligheter!

Takk til våre
samarbeidspartnere!

Hempel er en verdensledende leverandør til markedene dekorativ,
industri, marine, container og yacht.

Vestre Kanalkai 19, 7010 Trondheim • Tlf. 952 80 515/469 50 935 • E-post: astrid@skipsmaling.as • inge@skipsmaling.as

Rørvik Marina
Besøksadresse:
Marøystrandvegen 35, 7900 Rørvik
E-post: post@rorvikmarina.no

www.rorvikmarina.no
· Concept: JS Media Tools A/S · 113611 · www.jsnorge.no

Tlf. 74 36 05 20

