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VI HAR FOKUS PÅ 
EN BÆREKRAFTIG 
SMØRELØSNING 
FOR INDUSTRI, OFFSHORE, VEI OG ANLEGG



Norsecraft Tec AS er norgesledende aktør innen sentralsmøring, Oil Cleaning Systems 
og doseringsteknikk til norsk industri.  Vår styrke er nøkkelferdige, kunde tilpassede 
kvalitetssystemer. 

Norsecraft Tec AS ble opprettet i 1980, og i over 40 år  
har vi  fokusert sterkt på utvikling av egne løsninger, 
med basis i våre agenturer. Våre hovedleverandører er 
SKF/Lincoln, Dopag & Metermix og SKF Recond Oil. 
Service gjennomføres over hele verden via leveran-
dører og samarbeids partnere i de aktuelle land.  
Vi har i dag 18 ansatte, og vårt hovedkontor er  
på Vøyenenga i Bærum. Norsecraft Tec AS  
er 100 % eid av Indutrade AB.

MED FOKUS PÅ 
KVALITETSLØSNINGER

30%  
OFFHORE, MARINE 
OG LANDBASERT  
INDUSTRI

70%  
VEI OG ANLEGG

VÅRE TRE 
HOVEDPRODUKT-
OMRÅDER
• SMØRETEKNIKK
• PUMPE OG DOSERINGSTEKNIKK
• OIL CLEANING SYSTEMS

SE FILMEN 
HER

Norsecraft Tec AS ønsker å være unike 
i måten vi driver og utvikler oss på. 
Høy fokus på egne løsninger,  
men alltid med basis i 
kundeønsker og behov. 

Odd Egil Kolberg, CEO Norcecraft Tec AS
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BÆREKRAFTIG
Som en del av Indutrade AB er 

Norsecraft Tec AS stolte av  
å setter FNs bærekraftsmål i fokus. 

Som kunde av Norsecraft Tec AS bidrar du til 
å redusere overforbruk av miljøskadelige smøremidler, 

og forlenge livstiden på maskiner og utstyr betydelig. 
Vi ønsker deg velkommen som kunde og partner 

for å nå FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr. 12: Sikre bærekraftige 
forbruks- og produksjons mønstre. 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler  
om å gjøre mer med mindre ressurser.

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

VÅRE TRE 
HOVEDPRODUKT-
OMRÅDER
• SMØRETEKNIKK
• PUMPE OG DOSERINGSTEKNIKK
• OIL CLEANING SYSTEMS
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REDUSERT   
FORBRUK

KOSTNADSEFFEKTIVT

FORLENGET  
LEVETID 



Hovedoppgaven for et sentral smøresystem 
er å sørge for økt oppetid og betydelig  
redusert slitasje på maskineriet. 
 
På denne måten forlenger smøresystemet maskinens levetid og 
gir en høyere annenhåndsverdi ved et eventuelt salg av maskinen. 
Fagområdet prosjekterer, installerer og utfører service på alle 
typer smøresystemer. Produktene våre kommer hovedsakelig 
fra SKF Lincoln, men mange løsninger er «skreddersøm-
tilpasset» den aktuelle maskinen og kunde.

Norsecraft Tec AS tilbyr sentralsmøreanlegg til 
alle typer for industri, og anleggsmaskiner. Våre 

progressive sentralsmøresystemer kan brukes 
på alle typer små og mellomstore maskiner med 

spredte smørepunkter som krever varierende  
smøremengder. Et progressivt system kan  

dispensere en presis tilmålt mengde smøre- 
middel til smørepunkter over lange avstander.

ET GODT 
SMØRESYSTEM 
ER AVGJØRENDE  
FOR Å HOLDE MASKINERIET I GANG

4 SENTRALSMØRESYSTEM



PUMPE OG DOSERINGSSYSTEM

Vi er leverandør for HuK/Dopag, som er en verdensledende 
produsent av utstyr for både enkomponent- og flerkomponent-
materialer. Måle- og blandeteknologi betyr prosessering av  
en - eller tokomponentmaterialer. Dette kan være fett og oljer 
eller lim og fugemasse som polyuretan, epoksy eller silikon. 

Enkeltkomponentmaterialer brukes ofte i bilindustrien.
Tokomponentmaterialer vil bli behandlet i bruksområder som 
potting eller liming av komponenter, tetting, glass og mange flere. 
For bearbeiding av tokomponentmaterialer blir de fylt 
i separate tanker og deretter fullblandet 
under doseringsprosessen, 
som for eksempel kan 
være epoksyharpiks 
og herder.

Norsecraft Tec AS bistår med valg av utstyr, 
installering og service.
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VI HAR LØSNINGER 
FOR BLANDING  
OG DOSERING AV 
MATERIALER 



Med RecondOil Box fra SKF kan du bruke samme olje om og om igjen. 
Faktisk kan du få renere olje enn noen gang før. Maskinene dine kan yte bedre,  
og samtidig kan oljen din forvandles fra et kostbart CO2-fotavtrykk 
til en bærekraftig ressurs.

BÆREKRAFTIG BRUK 
AV INDUSTRIOLJE

SKF RecondOil lar deg bruke  
den samme oljen om og om igjen, 

og forlenge levetiden til industrioljene 
dine nesten uendelig 

– kjøp en gang, bruk for alltid!

SKF RecondOil fra Norsecraft Tec AS lukker løkken 
ved bruk av industriell smøreolje. Vår patenterte 
Double Separasjon Technology (DST) kan gjøre 
industriolje fra en kostbar forbruksvare til en 
pålitelig, sirkulær eiendel. 

Oljen kan renses ned til nanonivå – 
med alle originale egenskaper beholdt. 
Ved å regenerere den samme oljen – om 
og om igjen – skapes det en kompromissløs 
sirkulær bruk.

Uendelig bruk av en begrenset ressurs
Nesten alle industrielle maskiner bruker olje som 
smøremiddel. Faktisk brukes om lag 19 millioner 
tonn industrielle smøremidler globalt hvert år. 
 
Å produsere all den smøreoljen krever store 
mengder råolje, og utvinningen av råoljen 
kommer til med en stor miljø kostnad. I tillegg, 
når den er utvunnet, må råoljen sendes, 
raffineres, sendes igjen og deretter modifi-
seres for å passe til formålet – før den når 
distributører og sluttbrukere. 

Dessuten, når oljen er brukt og 
den når slutten av det tiltenkte 

livet som smøremiddel, må den 
kastes.

Den resirkulerte base-
oljen må da igjen sen-
des, omformifiseres og 
omfordeles. I de fleste 

tilfeller blir den imidler-
tid dumpet eller brent som 

fyringsoljer. 
 

I hvert trinn langs leverandør-
kjeden og livssyklusen forårsaker 

industrioljer miljø påvirkning og 
bidrar til økte CO2-utslipp – det 

være seg fra maskineriet som er 
involvert i utvinningsproses-

sen, motorene som brenner 
bensin mens oljen sendes 

fra sted til sted, eller  
brenning av brukt olje.

Men hva om du 
kunne gjenbruke all 

industri oljen din? Igjen og 
igjen, uten å miste noen av sine 

opprinnelige egenskaper?   

SKF RecondOil fra  
Norsecraft Tec AS  

gjør det mulig!

I dag resirkuleres 
bare en liten del av 

all den oljen,  
ofte i basesmøre olje som er 
strippet for tilsetningsstof-

fene, som er tilsatt i den 
opprinnelige modifikas-

jonsprosessen. 

6 OIL CLEANING SYSTEMS



3D-PRINT

En nyere og innovativ løsning 
på mange problemer er 3D-print.

SPESIALTILPASSEDE 
DELER MED 3D-PRINT 

3D-print gir Norsecraft Tec AS muligheten til å produsere
spesialtilpassede deler raskt og effektivt etter behov.

Som kunde vil du da slippe lang leveringstid.
I noen tilfeller er det også deler som er utgående fra 

markedet, hvor vi kan benytte 3D-printer for å gjøre 
de nødvendige reparasjonene. Vi benytte også  

3D-printerne ved produksjon av prototyper. 
En unik mulighet,  som kommer alle parter til 

gode i en rekke ulike produksjonsfaser. 
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KUNDEKONTAKT 
Norsecraft Tec AS har stor pågang av både nye

og eksisterende kunder. På vårt kundemottak
tas det daglig imot en mengde ordre på deler
eller utstyr, samt ordre på serviceoppdrag.

Vi har en veldig stor variasjon av henvendelser, noen skal kanskje bare ha  
en enkel reservedel, andre fore spør en kundetilpasset løsning for offshore eller 

kraftverk. Da er det godt å vite at vi har ansatte som kan besvare selv de mest 
krevende forespørsler. Norsecraft Tec AS har gjennom mange år bygd opp en 

markeds ledende kompetanse, som kan løse selv det mest krevende behov for spesial
tilpassinger. Vi benytter avanserte tegneprogram for å tilfredsstille kundenes behov 

for løsning og dokumentasjon. Produkter bestilt fra vårt innholdsrike lager sendes 
ut fortløpende.
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Vi jobber med en netthandel-løsning  
hvor du kan bestille deler og utstyr vi har  
i vårt lagerførte standard sortiment. 
Direkte, raskt og effektivt!

  Følg med på ww.norsecrafttec.no

COMING
SOON

PUMPE

RESERVE-
DELER

TILBEHØR
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SLANGER OG
KOBLINGER
Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter. Foruten 
hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekuplinger, 
adaptors, snittringsarmatur, kragekuplinger, S-kuplinger, rørklammer, kule-
ventiler og forskjellig tilbehør.
Se mer på hydroscand.no

Hydroscand AS - Løxaveien 11 - 1351 Rud
Tlf: 67 17 22 70 - epost: baerum@hydroscand.no

Tel: 63 98 70 00 l E-Post: post@amsupport.no l www.amsupport.no

Vi takker våre
samarbeidspartnere
for bidrag til denne 
brosjyren.
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KOMPETANSE 
OG KUNNSKAP
Våre ingeniører har en tyngre fagkompetanse innenfor 
prosjektering, salg og design. De lager spesialløsninger 
tilpasset den enkelte kunde, og bruker blant annet  
3D-program i sin dokumentasjon. Dette visualiserer 
hvert enkelt prosjekt for en målrettet problemløsning 
og gir deg som kunde en ekstra sikkerhet.
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Robert Lasota 
Leder for Teknisk avdeling, 
M.Sc. Maskinteknikk



Trym Granerud Nygaard
Salgsingeniør 
MSc Mechanical Engineering
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VI FØLGER 
DEG OPP PÅ 

VEDLIKEHOLDET

Du skal være trygg  
når du har kjøpt noe hos oss.
Vi følger deg opp og sørger 

for riktig vedlikehold!

Vi har både service-avtaler og 
sporadiske oppdrag.  

Våre mekanikere utfører jevnlig vedlike-
hold på landsbasis. Via vårt partnernett-
verk, sørger vi også for at vedlikehold, 
service og reparasjoner utføres på 
maskiner og utstyr direkte på stedet.

SERVICE



Smøring sørger for at roterende utstyr i alle sektorer fungerer som det skal, og gitt at 
opptil 40 % av vedlikeholdskostnadene er forbundet med mangelfull smøring, er dette 
helt avgjørende. Riktig mengde av riktig smøremiddel påført med riktig intervall er en 
forutsetning for optimal ytelse og levetid. Med SKFs hjelp kan du få kontroll over 
vedlikeholds strategien din – fra inspeksjon, problemløsning, valg av riktig smøremiddel 
til valg av automatisk smøresystem og opplæring.
Les mer på skf.no/smoresystem

Få kontroll over vedlikeholdet. 
Ta den riktige smørebeslutningen.
Oppnå rett resultat.

Smøring
bygd på

ekspertise Mer
overkommelig
vedlikehold

® SKF og Lincoln er registrerte varemerker som eies av SKF Group. | © SKF Group 2022 | Noen bilder brukes under lisens av Shutterstock.com.



Norsecraft Tec AS 
Skuiveien 43

1339 Vøyenenga 

+47 67 17 75 80 
salg@norsecrafttec.no

www.norsecrafttec.no

FORLENGET  
LEVETID 

REDUSERT  
FORBRUK

KOSTNADS-
EFFEKTIVT
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Miljømerket Trykksak

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON


