NORDIC STEEL
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Vi skal være våre kunders førstevalg ved å være den
leverandøren som best kjenner, forstår og løser deres behov.
Dertil skal vi yte den faglig beste og mest personlige servicen.
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Børre Lobekk
DAGLIG LEDER
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Stolt av å få være
en del av det
Nordic Steel Group har siden oppstarten i 1998

Potensialet er fortsatt stort. Ute i markedet blir vi møtt

posisjonert seg som et av Norges beste og mest

med respekt for jobben vi gjør. Det gjør oss stolte og

seriøse stålsenter innenfor avansert platebearbeiding

enda mer fokuserte.

og sveis. Dette er en posisjon vi er veldig stolte av. Vi

Nordic Steel Group står som en enestående eksponent

leverer mekanisk produksjon og prosjektledelse av høy

for hva den jærske ånden egentlig handler om. Redelige

kvalitet til kunder i alle bransjer.

og jordnære folk, javisst – men også med solid kompetanse, investeringsvilje og pågangsmot.

Nordic Steel Group produserer for mange ulike
bedrifter. Vi bidrar med store og spektakulære ting til

Evnen til å hive oss rundt og se nye muligheter, ligger i

alle bransjer – men tar også mindre, likevel viktige

sjelen vår. Det vi har fått til hos oss er gjennomtenkt og

oppdrag. Mange av de store aktørene i norsk industri

bygd opp over tid. Vi jobber hardt, og vi flytter grenser

får deler av sin produksjon levert fra oss. Vi får være

underveis. Så er vi alle innforstått med at det gjelder å

med på å skape noe nytt hver dag og er en viktig brikke

levere hver bidige dag og vi vil alltid være der for

i den store helheten.

kundene våre. Det er sånn det er, og det er sånn det må
være.
Det er derfor vi sier,
a part of great solutions!

5

Vi jobber med stål. I alle fasetter.
Hos oss er alt mulig.
Stål er det noe av det mest anvendelige og

Om vi kunne laget Eiffeltårnet? Vi har fått

bestandige du kan bygge med. Stål har bidratt mer

spørsmålene ja, litt sånn på fleip. Nå lager vi riktig

til den moderne sivilisasjonen enn noe annet metall.

nok både tårn og brospenn, men ikke i den

I pengeverdi kommer det på andreplass etter olje.

størrelsesorden. Det er ikke alt du skal drive med.

Så viktig er det.
Men vi liker tanken. I vår verden er det viktig å la seg
De som kan kunsten å bearbeide stål kan få til de

inspirere og ikke skremme. Så lenge du har

utroligste ting. Hos oss finnes det ingen

fagfolkene og maskinene, er alt mulig å få til.

begrensninger overhodet. Om det er stort eller lite,

Vi pleier å løse det meste. Og vi er alltid like gira,

spiller mindre rolle. Poenget er at vi blir utfordret

uansett hva du utfordrer oss på.

og at folk har tiltro til at vi kan levere det. Det er ikke
mye vi sier nei til.
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Maskinene våre er
noen råskinn
Det er likefullt menneskene bak som imponerer mest.

Vi er stolte av maskinene våre. De har revolusjonert
faget vårt. På hvert sitt område er de noen råskinn.
Men vi er enda stoltere av hverandre. Uten oss hadde
maskinene vært null og niks. Det er hva vi kan få til
sammen som er hele poenget. Og da snakker vi. Når du
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har kunnskapen inne, om programmering og mulighetene
som ligger i disse maskinene, kan vi sprenge alt som
heter grenser. Eller akkorder, for den saks skyld. Ettertrykkelig. Noen av maskinene våre finnes det bare et par
stykker av i hele Norge, så sjeldne er de. Men ute hos

oss kan du se dem i aksjon. Du kommer til å bli imponert. Det hender vi
tenker på hvordan det var før i verden. Da folk sto i smia med hammer og
ambolt. De gjorde et fantastisk arbeid, det er ikke det. Men det var tungt,
og det tok tid. Hadde de vært her nå, ville de vel kikket på hverandre,
slått ut med armene og sagt: Det der var et skikkelig råskinn.
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Platebearbeiding
LASERSKJÆRING
Som navnet tilsier, er dette en teknologi der en laserstråle
blir brukt til å skjære materialene med. Det er en uhyre rask
og nøyaktig teknikk med minimalt behov for
etterbearbeiding av produktene. Dette gir oss muligheten
til å produsere deler med komplekse konturer med særdeles
høy nøyaktighetsgrad og presisjon til
konkurransedyktige priser.
Vår lasermaskin:
TRUMPF TruLaser 3030
med TruFlow 5000
Kapasitet:
Maks arbeidsområde: 3070×1550 mm
Maks tykkelse bløtt stål: 25 mm
Maks tykkelse rustfritt stål: 25 mm
Maks tykkelse aluminium: 25 mm
STANSING
Stansing er ofte den rimeligste måten å lage hull i platene på.
Vår kombimaskin både stanser, skjærer, gjenger og former.
Hurtighet, kombinert med brukervennlighet gjør veien fra
tegnebordet til ferdig produkt kort.
Maskinen har automatisk innmating av plater og sortering/
stabling av ferdige deler. Dyktige operatører og et bredt
spekter av stanse- og formingsverktøy gir oss muligheter
til å løse selv de mest krevende oppgavene. Må det spesialverktøy til, lager vi det sammen med kunden.
Vår stansemaskin:
TRUMPF TruMatic 6000 Large format
Kapasitet:
Maks arbeidsområde: 3000×1500 mm
Maks platetykkelse bløtt stål: 8 mm
Maks slaghastighet: 900 slag/minutt
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KNEKKING
Vi har flere CNC-styrte kantpresser og kan løse selv de mest
kompliserte knekkeoppgaver.
Knekking er en av de mest anvendte bearbeidingsmetodene
i plateindustrien. Metoden kjennetegnes ved at man har en
overdel formet som en «kile» og en underdel formet som en
«V». Platen legges over underdelen og overdelen presses
ned til en av CNC-styringens fastsatte posisjoner. Dette blir
forhåndsinnstilt av dyktige operatører for å sikre at sluttresultatet oppnår ønsket vinkel og kvalitet.
Med moderne maskiner, store mengder spesialverktøy og
erfarne medarbeidere står vi klare til å løse de mest
utfordrende arbeidsoppgavene. Variasjonen i maskinparken
gir oss muligheten for å være like konkurransedyktige på
prototyper som på serieproduksjon. Samtidig er det verdt å
nevne at vår største kantpresse klarer knekke 25 mm tykt
stål i 4 meters lengde!
Våre kantpresser:
Amada HD-100-3 ATC
Amada HFE 130-3
Amada HFE 320-4
Schröder IntelliBend 3200

GRAVERING
I vårt fresebord kan vi dypgravere alle typer materialer.
Typiske produkter er TAG-skilt og styringspaneler til
offshore- og elektronikkindustrien. De graverte feltene fyller
vi med lakk, et håndarbeid som krever pinlig nøyaktighet.
Et raskere alternativ er å gravere med laser, men det gir
bare mulighet for sort tekst.
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Skal du
først sveise,
skal det gjøres
skikkelig
Nordic Steel Group har bygget opp en erfaren sveiseavdeling. Vi har store sveisehaller som gir
oss god mulighet til å skille bearbeiding av ulike materialkvaliteter og en effektiv produksjon.
Hallene er utstyrt med 20 tonn traverskraner.
Våre ingeniører og sveisere vet hva de holder på med. De har kunnskap om materialenes
egenskaper, og de sveisemetoder som egner seg best til det formålet konstruksjonene skal
ha. Alle våre sveisere har sine sertifikater i orden. De er i den øverste liga og vet hvilket
ansvar som hviler på dem i den jobben de gjør. De sveiser i alle materialer, fra de minste til
de største konstruksjoner. Det skal vise av leveransene til Nordic Steel Group at den faglige
stoltheten står sterkt.
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Vi har sveiseingeniører av
internasjonalt format
Sveiserne våre har sertifikater til å sveise med alle de kjente

I tillegg leverer vi store bærekonstruksjoner i henhold

metodene, til alle slags formål. Vi har en egen IWE-senior

til NS-EN ISO 3834-2, NS-EN ISO 1090-1 EXC 4 og

prosjektleder, IWT-sveisekoordinator og IWI-sveiseinspektør,

prosesskode 2 – håndbok R762 fra Statens vegvesen

som alle er utdannet i henhold til IIW (International Institute of

til bygg, anlegg og infrastruktur.

Welding).
Nordic Steel Group har DNV-godkjente prosedyrer for
Vi har 7000 m2 produksjonslokaler med 20 tonns

følgende materialer i tykkelser opp til 80 mm:

traverskraner. Enkelt-produkter, serier, små- og store
konstruksjoner er alle like vanlige i vår produksjon. Og du kan
være trygg! Her blir alt gjort etter gjeldende standarder og de
strengeste kvalitetskravene. Dette er håndarbeid på meget
høyt nivå.

• Karbonstål
• Aluminium
• 304
• 316

Prosedyrene ved sveising er omfattende. Hos oss blir

• Duplex

produksjonsoppfølging og sveisesømmer testet og

• Super Duplex

dokumentert. Vår egen sveisekoordinator (IWT) har ansvaret
for at rutinene blir fulgt til minste detalj.

• 825
• 6MO

Mot offshore har vi jevnlige leveranser i henhold til DNV 2.7-1

• 904

og gjeldende NORSOK-standarder.

• 904l
Om ønskelig legger vi gjerne til flere spesialprosedyrer
for deg som kunde.
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Special items (SI)
Nordic Steel Group er spesialisert for leveranser av ferdige, maskinerte eller
prefabrikkerte produkter og deler. Vi kan tilby en rekke komplementære produkter i henhold
til kundens beskrivelser og spesifikasjoner. Sourcing, Innkjøp, Engineering, Fabrikasjon og
Dokumentasjon blir nøye fulgt opp av våre erfarne prosjektledere for å sikre kvaliteten i alle
ledd, og at levering er i henhold til gjeldende avtaler og kundespesifikasjoner.
EKSEMPLER:
• Spade, Spacers and Spect. Blinds
• Paddle blinds
• Prefabricated spools
• Filtration Units
• Special bolts and nuts
• Pipe, Fittings and Flanges

•
•
•
•
•
•
•

Pipe support systems
Bird screens
Flexible hoses
Hose assemblies and couplings
Hose reels
GRE & GRP items
Manifolds
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Vi skal være med, og vi har
godkjenningene i orden
Nordic Steel Group legger mye arbeid ned i sertifiseringer og

Vi leverer i henhold til DNV 2.7-1 og gjeldende

godkjenninger. Dette er en kontinuerlig prosess i alle deler av

NORSOK-standarder og er selvfølgelig godkjent i

organisasjonen vår. Sikkerhet, trygghet, tillit og kvalitet er helt

henhold til:

avgjørende for å drive med det vi gjør.
• NS-EN ISO 9001:2015
Når du handler med Nordic Steel Group skal du aldri være i tvil

• NS-EN ISO 3834-2

om at du får det absolutt beste. Alt vi produserer kan

• EN 1090- 1: 2009 EXC1-4

dokumenteres og spores, og vi utsteder sertifikater på alt vi

• Achilles

leverer. Du får garantert kvalitet fra Nordic Steel Group.

• Sellihca
• TransQ
• Startbank
• Miljøfyrtårn
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Har du en god idé,
kan vi bli med å utvikle den
Det er kundene våre som har gjort oss til det vi er i dag.

Hos oss tenker vi alltid funksjon, kvalitet og hvor enkelt og lett vi

Det er de som stadig vekk utfordrer oss, ber oss komme med

kan lage et produkt. Den tekniske avdelingen vår hjelper kundene

faglige innspill på konstruksjoner og ferdige løsninger.

våre med å optimalisere produktene, enten det er i tynnplateform
eller større kompliserte konstruksjoner.

Noen ganger snakker vi om store, sveisede konstruksjoner som
det bare skal lages en av, og bare den. Andre ganger produserer

Selve designutviklingen kan vi også hjelpe til med. Folkene våre har

vi deler i tusenvis. Variasjonen og mangfoldet i det vi gjør er

bred erfaring og lang fartstid med nettopp slike ting. Dette er

med på å utvikle oss hver dag som bedrift.

viktige faktorer for å ligge helt i tetsjiktet.

Vi har også store ambisjoner på kundene våre sine vegne. Vi legger

Vi er takknemlige og ydmyke for hver eneste utfordring vi får på

mye stolthet i arbeidet vårt for at resultatet skal bli best mulig.

bordet. Vi har en utrolig spennende hverdag.
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Vi skal
levere bedre
og raskere
enn noen
andre.
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Det er ikke bare noe vi sier, det er en lovnad. Vi er

Vi er en fantastisk gjeng medarbeidere som

der alltid for våre kunder, når som helst på døgnet.

utfyller hverandre i det vi holder på med. Og alle er

Haster det, er vi på ballen umiddelbart. Det skal være

like viktige, like opptatt av å gjøre en bra jobb. Vi har

god økonomi å bruke oss. Det er det vi lever av, lever

de samme holdningene, den samme stoltheten,

for. Våre kunder er avhengige av at vi skjønner deres

ydmykheten og den sterke troen på at vi gjør

behov. At vi evner å tilpasse oss, er i stand til

tingene riktig.

å levere, at vi kan sakene våre.
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Stolt av å være en del av det
24
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Edvard Grieg plattformen - Her har vi levert arbeidsstasjoner til Lundin Norway.

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. - Opphengssystemet på hele 350 000 kg har vi produsert.
Mjøstårnet, verdens høyeste trebygg - Vi har produsert 150 000 kg stål.
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Vår sterke posisjon kan vi
takke kundene våre for
Nordic Steel Group skal være det sterkeste, mest
pålitelige, effektive og løsningsorienterte leddet i
våre kunders verdikjede, uansett forretningsområde
eller geografisk marked. For våre definerte
målgrupper skal vi være anerkjent som de mest
kunnskapsrike og kompetente innen det som
omfattes av vår virksomhet. Det er en posisjon vi
akter å jobbe knallhardt for.

Vi er takknemlige for den tilliten våre kunder har vist
oss opp gjennom årene. Vi får skryt og gode
tilbakemeldinger for den jobben vi gjør. Klart det gjør
oss stolte. At kundene stiller opp for oss og er våre
ambassadører ute markedet, betyr mye for oss.

«Leveringspresisjonen deres er upåklagelig.r»

«Partner med høy integritet.»

Arild Sivertsen, NOR Industri Gruppen::

John Peder Lea, SCM, Øglænd System AS:

«Det er strenge krav til leveranser i olje- og gassindustrien. Regler og forskrifter skal følges og ofte skal
en uavhengig tredjepart ta del i prosessen. Alt dette
ordner Nordic Steel, og kvaliteten på utstyret og
dokumentasjonen de leverer er mer enn tilfredsstillende. Vi sitter bare igjen med gode erfaringer etter
hvert møte med Nordic Steel.
Leveringspresisjonen deres er upåklagelig.»

«En fleksibel og pålitelig samarbeidspartner som har
integritet til å ikke utnytte situasjoner hvor de kunne
tatt ublu priser. Anbefales på det sterkeste.»

«Vi stoler rett og slett på dem til enhver tid.»

«Spiller både seg selv og kundene gode.»

Jostein Helgøy, direktør/partner i Sverdrup Steel AS:

Torjus Ulsaker, avdelingsleder i Byggimpuls AS:

«Åpenhet og tilbakemeldinger gjør arbeidet vårt
sammen med Nordic Steel motiverende. De ansatte
har høy kompetanse og erfaring. Det som er spesielt
positivt med Nordic Steel vil jeg si er åpenheten,
kommunikasjonen og profesjonaliteten i alle ledd.
De er ryddige i det de foretar seg, noe som gjør at vi
som leverandør strekker oss litt lenger, og samtidig
anbefaler Nordic Steel til andre som måtte ha behov
for deres tjenester. Vi stoler rett og slett på
Nordic Steel til enhver tid.»

«Nordic Steel kommuniserer godt og får en til å føle
seg trygg med en gang. Kvaliteten står til forventningene, og litt til. Med stolthet for sitt fag, sammen
med sin evne til å levere presist og som avtalt vil jeg
anbefale Nordic Steel hver gang muligheten byr seg.
Nordic Steel er en av de få selskapene som virkelig
spiller både seg selv og kundene gode, her er det
kvalitet og høy kompetanse i hvert ledd. De skiller
seg ut fra andre i samme marked.»
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Du skal ikke bare vite at vi gjør det
beste for deg, du skal kjenne det.
I hodet, hjertet og magen. Vårt
engasjement er ekte. Tvil aldri på
verken leveringsevne, presisjon eller
kvalitet. Vi er en ansvarlig leverandør
som gjennom oppfølging og høy
servicegrad vil sette alt inn på å bidra
til gode løsninger og økt lønnsomhet
for deg. Vår erfaring og trygghet gjør
oss i stand til å utfordre den
tradisjonelle rollefordelingen
i verdikjeden.
Velkommen til oss i Nordic Steel Group.
Vi skal ta godt vare på deg.
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NORDIC STEEL
part of great solutions

Langmyra 6, 4344 Bryne, Tlf: +47 46 90 00 00 , post@nordicsteel.no
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