
– totalleverandør av mekaniske tjenester



Din bil- og industrilakkforhandler
Bil & Farve A/S startet som Glasurit-forhandler på Gjøvik i 1995.

Vi utvidet vårt produktspekter med Tikkurila-industrilakk for tre og metall i 2007.
Vårt distrikt er Hedmark og Oppland.

 

Lillekollvegen 12, 2827 Hunndalen • Tlf. 61 17 14 22 • E-post: glasso@bilogfarve.no

TOTALLEVERANDØR AV  
MEKANISKE TJENESTER
Ringsaker Industriservice AS ble etablert 
i 1992, mens historien til RingAlm Mek. 
Verksted, som ble en del av virksomheten 
i 1999, strekker seg mer enn 50 år tilbake. 
Fra 2015 har vi også videreført driften av 
Odden Verksted. 

Vi har base i Moelv, ved Mjøsbrua i  
Hedmark, og betjener kunder over hele 
landet. Mye av utstyret vi produserer, er 
spesialtilpasset kunders bestillinger og 
behov. 

Med bred fagkompetanse og stor, moderne 
maskinpark er vi en komplett leverandør 
av mekaniske tjenester. Vi produserer også 
flere standardprodukter til ulike bransjer.

• Vi utfører tilvirkning av utstyr og maski-
ner, ombygging og modernisering av 
utstyr, montering, reparasjoner og 
vedlikehold ute hos kunder

• Vi leverer og monterer det meste innen 
pneumatikk og hydraulikk, og presser 
dessuten hydraulikkslanger med eget 
utstyr 

• Vi presser wireløkker, og tilvirker og 
leverer sertifisert løfteutstyr i form av 
blant annet kjettingskrev, løfteåk og 
pallegafler 

Har dere et behov, finner vi løsningen!



Moelven Elektro AS
Avdeling Industri. Telefon 414 41 000 

Gode rom

Automasjon – Programering – Service – Vedlikehold

• Prosjektering – vedlikehold og ombygging 
• Konstruksjon – maskindeler, komplette maskiner, løfteåk  
 (sertifiserte og godkjente) 
• Konstruksjon, tegning og visualisering med avansert 3D-
 programvare
• Sveising – vi har sertifiserte sveisere innen forskjellige metoder
• Platebearbeiding – skjærer, klipper og knekker plater, samt   
 vannskjæring 
• Maskinering – dreiing og fresing med mer, i CNC-styrte maskiner 
• Maskinbygging – tilpasset de enkelte formål og kundebehov

VÅRE HOVED- 
TJENESTER



25 ÅRS SAMARBEID!
Söderhamn Eriksson A/S startet samarbeider med en av gründerne til 
Ringsaker Industriservice AS for 25 år siden. 
Ringsaker Industriservice AS utfører alle oppdrag på det norske markedet i tillegg til 
oppdrag for moderselskapet Söderhamn Eriksson AB i en rekke andre markeder.

Oppdragene består i montasje av nye anlegg og enkeltmaskiner.
Service og oppretting av produksjonslinjer.
Service av enkeltmaskiner og spesielt en fellessatsing av service på 
Cambio barkemaskiner der vi felles har bygd opp en servicebil.

Samarbeidet er godt og bygger på tillit og lojalitet!

Söderhamn Eriksson A/S
Stømnerveien 5, 2212 Kongsvinger
Tlf. 62 82 15 55
Faks 62 82 15 50
E-post: info@se-saws.no
www.se-saws.no

BARKEMASKINER - SAGMASKINER - KANTAUTOMATER

SERVICE FOR SAGBRUKSINDUSTRIEN 62 82 15 55 www.se-saws.no 62 36 73 30

94 70 15 55

94 70 15 55

www.se-saws.no
62 36 73 70

www.ringsaker-industriservice.no



Vi opplever ofte at kundene kommer til oss 
med en konkret problemstilling eller et ønske 
om å videreutvikle et produkt. Derfor er inno-
vasjon og nytenkning en naturlig del av vår 
hverdag. Vi er gjerne med i hele prosessen, fra 
idé via konstruksjon til ferdig maskin. 

Kombinasjon av høy kompetanse og en allsidig 
og moderne maskinpark gjør at vi kan tilby  
kostnadseffektive løsninger til konkurranse-
dyktige priser. Konstruksjoner gjøres i Solid-
Works 3D og AutoCad med full dokumentasjon. 
Komponenter og utstyr hentes ved behov inn 
fra anerkjente leverandører til bransjen. Vi 
finner enkle, robuste og service-vennlige løs-
ninger, og bidrar dermed til økt effektivitet og 
lønnsomhet for våre kunder. 

Et bredt produktspekter 
Vi produserer blant annet deler, utstyr og 
hele maskiner for unike formål. Vi tilbyr også 
ferdige løsninger på produksjonsutstyr for 
forskjellige virksomheter. Produktspekteret 
har stor bredde og utvikles kontinuerlig i tråd 
med etterspørselen i markedet. Her nevner vi 
et lite utvalg: 

 ■ Linjer for husproduksjon: elementer og  
moduler 
Kundetilpassede spennjigger og rullebaner 
for elementproduksjon. Spenn- og vendejigger 
leveres i forskjellige varianter: 
• motorisert fastspenning 
• hev- og senkbare ruller for inn- og utkjøring 
• variabel lengde 
• trinnløs regulering av bredde 
• stablere for vegger, golv og tak, samt plate-
utlegger og spikerautomat for sviller inngår 
også i produktspekteret for elementproduk-
sjon. 

 ■ Takstolproduksjon 
Vi tilbyr komplett linje for tilvirkning av tak- 
stoler. Anlegget består av ulike moduler, som: 
• pressebord 
• tilleggsbord 
• traverspresse 
• rullepresse 
• stableenhet 

Linjene er PLS-styrte, største bredde hittil er 
på 4 900 mm. Siste versjon traverspresse har 
forsterket stativ, betydelig økning av hastighet 
og presskraft, servokontrollert presse- 
bevegelse, høykapasitets hydraulikkpumpe,  
hydraulisk hjuldrift, og fastlåsing til skinne-
gang ved pressing. 

 ■ Løfteåk
Vi leverer flere typer tilpassede løfteåk.
Åkene leveres prøveløftet og sertifisert. 
Ved spesielle krav blir også avansert FEM-
analyse benyttet på kritiske elementer.

 ■ Annet 
Vi leverer også interiør og utstyr til arbeids-
plasser, robotgripere for ulike formål, trans-
portører, stablere og pakkemaskiner.

Vi har mange faste kunder, og dette setter vi 
stor pris på: Fornøyde kunder, som kommer 
tilbake, er vår beste markedsføring.

FRA IDÉ TIL  
FERDIG PRODUKT



Odden Verksted har utviklet, produsert og levert 
utstyr til trelastindustrien i mer enn 60 år, blant 
annet tømmersorteringer, tømmerinntak, sag-
linjeutrustning, sorterings- og pakkeanlegg.

I flere tiår har Odden vært blant Nordens 
største leverandører av avanserte sorterings-
anlegg, og har betjent trelastbedrifter i Norge, 
Sverige og Finland med nye anlegg, service og 
ombygginger.

Med dyktige medarbeidere innen konstruk-
sjon, produksjon og ledelse fra Odden, i tillegg 
til komplett tegningsarkiv og dokumentasjon, 
vil Ringsaker Industriservice videreføre virk-
somheten, med målsetting om å opprettholde 
tilliten i markedet.

ODDEN VERKSTED – 
INN I RINGSAKER  
INDUSTRISERVICE AS 
FRA JANUAR 2015
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Avtalt brosjyreinnhold

Jens S din totalleverandør av 
transmisjonsprodukter. 

Vi leverer kvalitetsprodukter fra 
ledende produsenter 

samt spesial fra eget verksted.    

Postboks 9, Manglerud, 0612 Oslo • Tlf. 23 06 04 00 • www.jens-s.no

www.sew-eurodrive.no  sew@sew-eurodrive.no

SEW-EURODRIVE- Driving the world

Vi produserer og leverer:

•	 Gir, motorer og industrigir
•	 Frekvensomformere
•	 Systemløsninger
•	 Service 24/7 
•	 Lokal montasje

Banner teaser.indd   1 19.08.2015   08:51:31



Ringsaker Industriservice har i dag 
rundt 40 ansatte, som ikke bare er 
løsningsorienterte og hyggelige, men 
som også representerer lang erfaring 
og høy kompetanse i ulike mekani-
ske fagområder. I tillegg besitter vi 
ingeniørkompetanse innen konstruk-
sjon, visualisering og utvikling. 

En viktig del av vår filosofi er nettopp 
det å dyrke et kreativt og utviklende 
arbeidsmiljø. Vi ønsker å ta vare på 
og videreutvikle våre ansatte, både 
gjennom varierte arbeidsoppgaver og 
jevnlig kompetansepåfyll. Våre ansatte 
er tross alt vår største verdiskapning. 

Vi har status som lærebedrift, og HMS 
er alltid på dagsordenen som en del 
av våre daglige rutiner, for å sikre en 
trygg og god arbeidsplass.

ET KREATIVT OG  
UTVIKLENDE  
FAGMILJØ

SMC-Pneumatics Norway AS
Vollsveien 13 B, 1366 Lysaker

Tlf. 67 12 90 20 • post@smc-norge.no

CP96SDB100-80-XC4 (ISO)  
HEAVY DUTY



Tlf. 32 24 41 80 • E-post: postmaster@kule-as.no
www.kule-as.no

Vi leverer alt av lagringer, kjeder og kjedehjul

YOUR SUPPLIER OF METAL 
CUTTING SOLUTIONS AND 
PRODUCTS

SECO TOOLS AS
WWW.SECOTOOLS.COM
OFFICE.NO@SECOTOOLS.COM

DIN LEVERANDØR AV 
PRODUKTER OG LØSNINGER 
INNEN SKJÆRENDE 
BEARBEIDING



Vi skjærer stort sett alle emner som kan leg-
ges på et skjærebord. I motsetning til gass, 
plasma og laser kan vannskjæring brukes på 
alle metaller med tykkelser opptil 175 mm! 

Vi skjærer: 
• flate, lange og smale emner 
• runde og firkantede hulprofiler 
• også herdet stål og slitestål 

Våre maskiner kan skjære i formatene  
1 500 x 3 000 mm og 3 010 x 6 470 mm.  
Alle skjærkanter blir helt skarpe og frie for 
slagg. Det oppstår verken varmespenninger 
eller fargeforandring. 

Andre bruksområder: 
• gummi- og pakningsmateriale 
• plast/komposittmaterialer 
• keramikk, fliser, stein, skifer – tilskjæring  
 av format, eller detaljer for utsmykning 
• gulvbelegg 
• trematerialer, byggplater, kartong

Vi kan bruke alle typer CAD-filer, og til 
en viss grad digitale fotografier, til å lage 
skjæreprogram. I tillegg kan vi lage program 
etter skisser og vanlige tegninger. 

Vi har et bredt utvalg av materialer i  
for skjellige format og kvaliteter, blant annet: 
• vanlig stål 
• rustfritt og syrefast stål 
• aluminium 
• noen plasttyper 

Materialer vi ikke har på lager, skaffer vi 
raskt via daglige vareruter fra Mjøsbyene og 
Oslo-området. Ved behov kan vi i tillegg til 
skjæring tilby verkstedtjenester som klipping, 
knekking, sveising, boring, gjenging, maskin-
ering og montering. 

Vannskjæring brukes også til kreative arbei-
der av kunstnere og kunder fra reklamebran-
sjen. Ta kontakt, så kan vi bistå.

VANNSKJÆRING





Storgata 38 
2390 Moelv

Tlf.: +47 62 36 73 70

post@ringsaker-industriservice.no
www.ringsaker-industriservice.no


