Moderne verft
– lang og bred
erfaring
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SOLSTRAND
Moderne og kvalitetsorientert
Solstrand startet som et tradisjonelt
trebåtbyggeri i 1955, og har gjennom
årene utviklet seg til et moderne
reparasjons- og serviceverft med stål
som basismateriale. I 2016 ble 100% av
aksjene i Solstrand Verft AS tatt over av
Rekdal Group AS.
Med lang erfaring i en stadig mer
krevende bransje er vi i dag en viktig
leverandør til den maritime næring. Ved
å forene allsidig erfaring med avansert
teknologi, kan Solstrand levere optimale løsninger tilpasset kundens krav og
spesifikasjoner.

Per i dag jobber vi mest med ombygging, reparasjoner og vedlikehold, og
tar også på oss ombygging av fartøy
som foreta skifte fra fossil til gjenvinnbar energi.
Vår visjon er å kunne tilby våre kunder
den beste service og kvalitet til enhver
tid gjeldende behov!
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VÅ RE TJENE S T ER
Ombygging og reparasjon
Prosjektering og ombygging av
alle typer fartøy
Vedlikehold og service
Planlegging og prosjektstyring,
vedlikehold og reparasjon av
motor, ror, propell elektriske
anlegg, skrog og røropplegg.
Klassing
Gjennomføring i henhold
til klassekrav, samt krav fra
myndighetene.
Havbruk
Prosjektering, utvikling og
bygging av båter og materiel til
havbruk I stål, aluminium og rust
fritt. Røkterbåter, servicebåter og
spesialkonstruksjoner som lekter
til avlusing.

LEVERANDØR AV SLANGER
OG LEDNINGSKOMPONENTER

EN NORSK TOTALLEVERANDØR AV
INNOVATIVE RØRSYSTEMER.
Vi jobber hver dag for å levere rett løning, til rett tid.

Kontaktinformasjon avdeling Ålesund:
Postvegen 12, 6018 Ålesund | Telefon: 70 13 38 04 | hydroscand.no

www.hydrapipe.no
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Vårt kompakte rensesystem for vann og gass,
renser effektivt anlegg fra 200-3000 liter (større
på forespørsel) Beregnet for kontinuerlig drift uten
kostbare filterskift. Status via stor PLC-skjerm.
Flyttbar enhet 55 Kg. Tilkobles 230V 16A kurs.

Kontakt oss for service, vedlikehold
eller modifikasjon av deres anlegg
Servi Ulsteinvik AS • Tlf. 70 31 85 50 • E-post: ulsteinvik@servi.no

REKDAL
INDUSTRIER
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D E N G R Ø NNE
O M BYG G IN G E N
Solstrand har allerede startet
prosessen med å ta sin del i det
grønne skiftet gjennom vår
kompetanse på ombygging fra
fossil- til gjenvinnbar energi.
Med innmontering av batteri
pakker i ulike fartøy, beveger vi
oss inn i et marked hvor vi ser
for oss å jobbe mye i fremtiden.

VI TAKKER VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE

Maritime installasjoner og systemer

Erfaring og kompetanse

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

Totalleverandør av festemidler,
hydraulikk, verneutstyr, verktøy
og industrirekvisita siden 1930.

post@m-j.no 71 24 92 00

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
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SE VIDEOEN
VÅR HER
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SERV ICE O G
V ED L IK EH OL D
Vi kan utføre komplette service- og
vedlikeholdsprosesser på ulike fartøy,
helt fra vask og desinfisering til renspy
ling, UHP (ultrahøy vannbehandling) og
maling. Spylingen utføres både manu
elt og robotstyrt. På enkelte områder
kan UHP også erstatte sandblåsing, og
utgjøre et mer miljøvennlig alternativ.
På verftet har vi høy egenkompetanse
på det aller meste, og har solide under
leverandører på øvrige tjenester.

Vi utvider EQ-familien!
EQA 250
Fra
kr

417.900,-

Nå kan du endelig bestille helt nye EQA,
vår aller første helelektriske kompakt-SUV.
Rekkevidde inntil 426 km (WLTP).

Pris inkl. frakt og levering Oslo. Alle priser inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. EQA 250: Rekkevidde inntil 426 km. Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 17,7 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0 g/km.
Elektrisk energiforbruk og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP. De angitte verdiene er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil.
Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet er gyldig til 30. april 2021. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.

Bertel O. Steen, Solheimveien 7, 1471 Lørenskog, 67 92 60 00, www.bos.no
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Verksted og lager
• Bredde på port 15,25 meter
• Lengde 50 meter
• Høyde på krankrok 13 meter
• 2 x 16 tonn traverskraner
• Velutstyrt bemannet lager
• Hydraulikkslangepressing

En vakker vinterdag med aktivitet ved kai og dokkene.

FYLLING
Salg og reparasjon av:
:: vekselstrømmaskiner
:: likestrømsmaskiner
:: frekvensomformere
:: høyhastighetsmotorer
:: aggregat
:: pumper
Ombygging og
montering av
ekstrautstyr:
:: reservedeler
:: rekvisita
:: godkjent
bilelektroverksted

FYLLING
ELEKTROMASKIN AS
Tel.: +47 70 27 69 00
Vakttel.: +47 45 02 79 51
www.fylling.no
Godkjent av
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Flytedokk
• 2 stk flytedokker
• Lengde 100 meter +
• 5 tonns kran.
• Bredde 18 meter
• Løftekapasitet på dokk
er 3900 tonn

Kaier og kraner
• 95 m lengde og
6 m dybde
Betjenes av 50 tonns kran
• 60-130 m lengde og
11 m dybde
Betjenes av 12 tonns kran
• 50 m lengde og
7 m dybde
Betjenes av 12 tonns kran

Totalleverandør for ditt avfallsbehov.
Vi tar imot alt av metall E.E avfall og farlig avfall.
Returordninger for kjøretøy og campingvogner
Årøsetervegen 53, 6422 Molde // Tlf. 71 20 30 90 // E-post post@tofte-gjenvinning.no // www.tofte-gjenvinning.no
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Velkommen til

Solstrand Verft
Fjordvegen 684, 6393 Tomrefjord
+47 71 18 81 20 | post@solstrandverft.no
www.solstrandverft.no

