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Maritime installasjoner og systemer

Erfaring og kompetanse

Trohaugen 8, 6393 Tomrefjord - T: 71 18 81 00 - E: post@vikelektro.no - vikelektro.no

«Handmade in Norway»
Salthammer Båtbyggeri AS er Norges eldste skipsverft
og ble etablert på Vestnes i 1896. Dette har vært et av
landets mest tradisjonsrike distrikt for båtbygging, og
firmaet er i dag en aktiv del av den maritime klyngen på
Møre. S
 althammer har utviklet seg kontinuerlig fra trebåt
produksjon for over 100 år siden, til dagens materialer
og moderne produksjonsmetoder.
Vi bygger fra grunnen av i Norge, og vår forretningsfilosofi
er basert på lokale tradisjoner for god forretningse
tikk, ærlighet og stolthet over å levere gode produkter.
Salthammer er i dag en komplett leverandør av mindre
fartøy, og hele verdikjeden – både design, skrog, bygging,
utrustning og uttesting – utføres av Salthammer-selskapene:
Salthammer Båtbyggeri AS, Salthammer Tresfjord AS,
Tomra Engineering AS og Salthammer Sjøtransport AS.
Vi tar også på oss oppdrag som underleverandør for andre
firmaer.

En komplett aktør
Sammen utgjør vi en effektiv, fullstendig og vel kvalifisert
produksjonslinje for fabrikasjon av tunge stålkomponenter
og -sammenstillinger. Det kreves både brenning, montering,
sveising og maskinering – og vi har kompetanse på samtlige
områder, inkludert inspeksjon og NDT.
Vi er stolte over anerkjennelsen vi får for fremragende
håndverk og kompetanse fra både kunder, samarbeids
partnere og kollegaer innen vårt felt. Dette motiverer til
fortsatt kontinuerlig forbedring!

SALTHAMMER-SELSKAPENE
SALTHAMMER BÅTBYGGERI AS
Komplett leverandør av mindre
fartøy, samt underleverandør
SALTHAMMER TRESFJORD AS
Sveise- og maskinverksted
TOMRA ENGINEERING AS
Eget designfirma som tegner
nybygg
Salthammer Sjøtransport AS
Slepebåt og to lektere

Dekksutstyr og
maritime totalløsninger
tilpasset røft og
ramsalt miljø.
#smartereløsninger

www.shm.no
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Med fokus på sikkerhet
Tomra Engineering AS er et skipsteknisk designselskap
som utfører design og marintekniske tjenester for rederier
og verft. Firmaet ble startet i 1997, og har fem ansatte som
samlet har mer enn 100 års erfaring fra maritim sektor. Vi
utfyller alle fagfelt i designprosessen uten behov for ekstern
kompetanse.
I senere år har hovedfokuset vært design av mindre fartøyer,
spesielt rettet mot avanserte og miljøeffektive fartøy for

havbruksnæringen. I samarbeid med redere og verft
utvikler Tomra fartøystyper som er optimalisert for sitt bruk,
samtidig som det legges stor vekt på produksjonsvennlighet.
Dette anses som firmaets spisskompetanse, og er et av vårt
største fortrinn foran konkurrentene. Tomra Engineering står
blant annet for utviklingen av stålkatamaraner av CoastCat-
design, som har blitt blant de mest anerkjente service
fartøyene i bransjen.

Totalleverandør av kompressorer fra Atlas Copco,
rengjøringsmaskiner fra Kärcher
og rørsystemer fra TESEO.

SJØFORSIKRING
- Vår spesialitet -

Beredskapstelefon: 712 66 700
E-post: firmapost@budoghustad.no
Web: www.budoghustad.no
Midt-Norges ledende sjøforsikringsselskap

www.trykkluftservice.no

Fremdriftsanlegg installeres av:

Skipsmontering as
95 000 915

post@skipsmontering.no

www.skipsmontering.no

NSWE seamless flux and metal
cored wires

Ceramic backing and wire
feeding systems

www.nst.no

Perfect Welding by

Photo: Philly Shipyard, Shan Cerrone

NST FCAW, MIG, TIG and MMA
welding consumables

Leverandør av fullintegrerte navigasjons- og
kommunikasjonsløsninger til alle typer fartøy.
Er spesialist i integrerte bro- og manøverløsninger,
kundetilpassede spesialløsninger, samt ROV- og posisjoneringstjenester.

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

Vi tilbyr personell og

Tlf: 475 16 132
Web: www.ppgroup.no

tjenester innen
elektro, rør, konstruksjon,
isolasjon & innredning
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Kvalitet fra A

til Å
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Salthammer Båtbyggeri AS
Anlegget til Salthammer Båtbyggeri på Vestnes består av to store produksjonshaller, hall for skjøre
maskiner og rørverksted, samt lager og administrasjonsbygg. Anlegget og organisasjonen er godt
egnet til verftets hovedaktiviteter, som er bygging av komplette mindre fartøy og fabrikasjon av
stålkonstruksjoner. Verftet har både teknisk avdeling og prosjektavdeling, samt en
produksjonsledelse med lang erfaring og solid kunnskap.
Ved hjelp av moderne utstyr til skjæring, montering, sveising og maskinering av både stål
og aluminium, kan vi hurtig og effektivt levere produkter av høy kvalitet til kundene våre.

Vi skreddersyr løsninger for alle behov.
Lang erfaring, kombinert med kvalitetsprodukter
gir en uslåelig kombinasjon.

6280 Søvik
Tlf. 70 20 84 00 • Faks 70 20 84 10
E-post: firmapost@nogva.no

Industriell rørlegging med
hovedfelt på skip.
Hydraulikk • Fueloil • Lub oil • Compressed air
Ac &ox • Hi press washing
6211 Valldal • Tlf. 905 25 592 • www.r-team.no

RØRTEAM AS
INDUSTRIRØRLEGGING
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Quality propulsion since 1884

KOMPLETTE FRAMDRIFTSSYSTEMER
TIL MODERNE SKIPSFART
Lang levetid og robust design
Enkel betjening og full kontroll
Kostnadseffektiv og økt oppetid
FINNØY GEAR & PROPELLER AS
finnoygear.no

SALTHAMMER SJØTRANSPORT AS

Forenkler logistikken
Salthammer Sjøtransport AS holder til i lokalene til
Salthammer båtbyggeri AS på Vestnes, og har både
slepebåten „Amazon“ med 18 tonns slepekraft og to
lektere tilgjengelig for oppdrag.

• Lekter 1 har en dekkstørrelse på 42x13 meter,
og en lastekapasitet på 800 tonn.
Klasse: DNV GL, liten kystfart.

• Lekter 2 har en dekkstørrelse på 24x12 meter,
og lastekapasitet på 200 tonn.
Klasse: DNV GL, liten kystfart.

VISIBLE PERFORMANCE

– DECCA STRAIGHTLINE WIPERS

www.deccawiper.com
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SALTHAMMER TRESFJORD AS

Bred offshorekompetanse
Salthammer Tresfjord har i lang tid produsert offshore
utstyr til en rekke kunder. Med kai og et stort opparbeidet
uteområde er anlegget godt tilrettelagt for transport av
produkter – både på sjø og land.
Bedriften er ISO 9001-sertifisert, og kan produsere alt fra
gravemaskinskuffer til offshore-/subsea-utrustning med

full dokumentasjon (MRB). Produksjonslokalene er s pesielt
tilpasset produksjon av dekks- og offshoreutstyr, og firmaet
tar også på seg maskineringsoppdrag og produksjon av
konstruksjoner i stål, aluminium og rustfri utføring. De
har maskineringsverksted med både CNC-freser og CNCdreiebenk, samt radial bormaskin, manuell dreiebenk og
mulighet for transportabel linjeboring.

Designelementer

Profesjonell overflatebehandling
for profesjonelle kunder
Vi er mobile og utfører:
• Industriell vask 200 bar
• Støvfri fjerning av korrosjon
• Vannjetting 500 bar
• Sandblåsing
• Metallisering
• Dekksbelegg
• Sprøytemaling

Telefon 407 21 144 • robert@pro-coat.no

{XXX}
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Norskprodusert og bærekraftig
Verden står midt i et grønt skifte, og som mange a ndre
er vi opptatt av at vårt firma skal operere og p
 rodusere
på en bærekraftig måte. Vi opplever at våre 100 %
norskproduserte prosjekter har store fordeler – for om
produksjonen foregår i utlandet, kan man ikke ta for gitt at
det stilles samme krav til miljø, arbeidsforhold og sikkerhet
som i Norge.

Vi er stolte av å produsere våre leveranser på hjemmebane,
med smarte og gode samarbeid med andre lokale aktører.
Noe av det mest bærekraftige man kan gjøre i vår bransje
er å tenke så kortreist som mulig, unngå lange transport
etapper og ha kontroll over produksjonsforholdene. En viktig
del av vår jobb er å fokusere på bærekraft – hver dag.

—
Elektrifisering av
arbeidsbåtar
Låge utslepp

Elektrisk framdrift har vore standarden for store skip i over 20 år, med ABB som ein
leiande aktør i marknaden. No har vi laga ei meir kompakt utgåve og inkludert fleire
funksjonar. Vårt system støttar både batteridriven og hybrid framdrift.
Å lade opp batteria frå land sparer både kostnader og driftstimar på kraftstasjonen
om bord. Elektriske motorar saman med frekvensomformarar nyttar energien meir
effektivt og har minimalt vedlikehaldsbehov. Enkle, robuste og energieffektive
løysingar betrar miljøet om bord og gir låge utslepp til omgjevnadane.
ABB Motion som partner betyr lang erfaring, og våre flinke medarbeidarar på
service gir kvalifisert støtte i heile livssyklusen. abb.no
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Salthammer Båtbyggeri AS
Remmemsvegen 85
6390 Vestnes

Salthammer Båtbyggeri AS				
Telefon: 71 18 82 88				

Salthammer Tresfjord AS
Telefon: 71 18 44 01

Tomra Engineering AS				
Telefon: 71 18 88 80				

Salthammer Sjøtransport AS
Telefon: 413 75 431

Salthammerbedriftenes viktigste verdi og høyeste prioritet
er respekt for miljøet og våre medarbeidere!
firmapost@salthammer.no
www.salthammer.no

