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100 års erfaring med  
styring av kraft og bevegelse

Servi Lifecycle Services  
En landsdekkende tjeneste 
tilgjengelig der du er

I mer enn 100 år har Servi levert systemer, komponenter og ikke minst 
servicetjenester - til marine og fiskeri, olje og gass samt en rekke landbaserte 
industrier.  
 
I tillegg til å være Norges største produsent av hydraulikk, har vi et omfattende 
servicetilbud og 7 komplette serviceverksteder. Dette har gjort oss til en 
foretrukket servicepartner for alt innen hydraulikk. I tillegg utfører vi service på 
pneumatikk, elektro, mekanikk og prøveutstyr. 

Med vår SLS-avtale blir forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold for 
marin-, offshore- og landbasert industri trygt, enkelt og lønnsomt.

• ~ 80 hydraulikk- og elektroingeniører
• ~ 50 serviceingeniører – hydraulikere med fagbrev
• Oljelaboratorium
• 7 komplette serviceverksteder
• 22 servicebiler
• Moderne fabrikk på Rissa for sylindere og akkumulatorer
• Moderne fabrikk på Kongsberg for ventiler og blokker
• 3 moderne monteringsverksteder i Rissa og Ulsteinvik for 

sammenstilling av hydraulikksystemer



Side 4 Side 5

Servi Lifecycle ServicesServi Lifecycle Services

SLS

SLS-avtale er trygt og raskt

Opptil 80 % av feil som oppstår i et hydraulikksystem kan oppdages 
på et tidlig stadium ved kontinuerlig overvåking av oljekvaliteten. 
Forebyggende vedlikehold som oljeanalyser, tilstandskontroll og 
overvåking sikrer optimal drift og oppetid, redusert energiforbruk og 
unødig forbruk av deler. Med en SLS-avtale er du også sikret første 
prioritet ved akutt behov for hydraulikkservice.

SLS-avtale er enkelt

Gjennom en SLS-avtale oppretter vi sammen en komplett vedlikeholdsplan 
for ditt anlegg. Vår tilstandskontroll med 16–40 sjekkpunkter, avhengig av 
anleggets størrelse, sikrer god oppetid. Vi kan også ta ansvar for utvikling/
design, produksjon, testing og igangkjøring av hydraulikkanlegget når det er 
behov for det.

SLS-avtale er lønnsomt

Vår SLS-avtale sikrer god operasjonell drift, stabilitet og brukervennlighet 
gjennom anleggets levetid – samtidig er også HMS-kravene til anlegget 
innfridd. Uforutsette uhell og ulykker elimineres. Avtalen sikrer også at 
oppdateringer og modifikasjoner kan gjøres på et senere tidspunkt i 
anleggets livssyklus.

Fokuser på ditt selskaps kjernevirksomhet og la Servi 

ta ansvar for vedlikeholdet. Vår SLS-avtale inkluderer 

inspeksjoner og tilstandskontroller basert på 

driftsmønster og driftsmiljø. Dermed sikres maksimal 

oppetid på anlegget og lengre levetid.

SLS-avtale
Trygt, enkelt og lønnsomt
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Tegn én SLS-avtale
og få tilgang til alle våre 
kompetanseområder

Reparasjon og service på sylindere og 
akkumulatorer

På vår sylinder- og akkumulatorfabrikk har vi nye og moderne fasiliteter 
for service og vedlikehold. Vi har topp moderne CNC-dreiebenker samt 
honemaskiner for sylindere i alle størrelser. Vi overhaler også sylindere fra 
andre produsenter. Med nye produksjonsfasiliteter i Rissa er vi Norges ledende 
produsent av hydraulikksylindere, akkumulatorer og dempere.

Elektroservice og engineering

Vår avdeling for elektroservice tilbyr feilsøking, oppgradering og modernisering av 
eksisterende PLS-styringssystemer samt levering av komplette, nye installasjoner 
innen Power and Motion Control.

Resertifisering av pumper og motorer

Vi overhaler, reparerer, justerer, tester og resertifiserer hydraulikkpumper og 
motorer av alle fabrikater.

Ny generasjon energibesparende teknologi

Servi Green HPU er et vesentlig forbedret hydraulisk system som med ulike 
utstyrstilvalg vil redusere oljemengden i systemet, gi lavere støynivå, lavere 
servicekostnader og et vesentlig redusert energiforbruk. Innovative, smarte 
programvareløsninger sammen med et utvidet sensorsystem sikrer kontinuerlig 
kontroll og hindrer havari og driftsstans.

Komponentservice, reparasjon og testing

Servi reparerer, vedlikeholder og tester hydraulikkomponenter etter overhaling, 
uavhengig av fabrikat. Servi er godkjent som testsenter av store leverandører som 
Eaton Vickers, Kawasaki, Linde, Voith, Poclain og Hawe.

Modifikasjon og installasjon

Servi har dyktige designere og serviceingeniører som utfører modifikasjoner 
samt påfølgende installasjon og oppstart i henhold til kundens ønsker og 
spesifikasjoner.
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Servi 
Servicesteder

• SKI
• KONGSBERG
• KRISTIANSAND
• SANDNES
• BERGEN
• ULSTEINVIK
• TRONDHEIM
• RISSA

Skann QR-kode  
for kontaktopplysninger
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Servi 
Servicetjenester 

Våre tjenester: 

• Oljeanalyse-tjenester
• Rotårsak-analyser 
• Konsulenttjenester – Engineering / Feed-tjenester
• Store service- og modifikasjonsjobber på hydraulikksystemer
• Feltservice, ad hoc-service ved akutte hydraulikkproblemer 
• Service på sylindere
• Service på akkumulatorer 
• Service på pumper, motorer og ventiler
• Service på slanger og rørsystemer
• Flush- og trykktest-tjenester
• Service på system – PLS-styresystem  
• Modifikasjon, retrofit på hydraulikksystemer/rørsystemer

Skann QR-kode  
for kontaktopplysninger
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Service på sylindere og 
akkumulatorer

Vår avdeling på Rissa utenfor Trondheim er landets største utviklings- og 
produksjonsmiljø for store hydrauliske sylindere, stempelakkumulatorer 
og sjokkdempere. Vi produserer bl.a. kundetilpassede, skreddersydde 
sylindere fra 20 til 1500 mm i diameter og i lengder opp til 20 meter. 
 
Våre avdelinger i Rissa, Bergen, Kristiansand, Ski og Ulsteinvik utfører 
service og overhaling på sylindere lokalt - på lengder opp til 4000 mm.

Våre tjenester: 

• Service og modifikasjon på både små og store sylindere og 
stempelakkumulatorer

• Feltservice, ad hoc-service ved akutte problemer på stempel-
akkumulatorer og sylindere 

• Flush- og trykktest-tjenester
• Modifikasjon/retrofit på hydraulikksylindere og akkumulatorer
• Maling- og lakktjenester etter industri-, marine-, vannkraft-, forsvar- 

og offshorestandarder
• Avdeling Rissa utfører overhaling av sylindere opp til 20 meter.

Skann QR-kode  
for kontaktopplysninger
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Fokus på grønn teknologi og 
CO2 reduserende tiltak

Våre kunder vet de har en servicepartner som oppfyller samfunnets krav til bærekraftig energibruk 
og reduserte miljøbelastninger på en offensiv måte. Her er noen av våre løsninger.

Servi Life Cycle Services gir råd og veiledning
Våre SLS-rådgivere har bred kompetanse og erfaring innen grønn teknologi. Vi står til disposisjon 
ved nybygg, ombygging og tilbyr konsulenttjenester eksempelvis ved ISO 5001-initierte prosjekter.

Grønn teknologi til eldre anlegg
Grønn teknologi kan ettermonteres på eksisterende anlegg. Våre oppdaterte teknologier og smarte 
overvåkingssystemer gir betydelige forbedringer i anleggets energiforbruk, reduserer kostnadene og 
minker miljøbelastningen.  

Smart overvåking av systemer 
Ved å ta i bruk digitalisering, vil du kunne effektivisere ressursbruken og optimere vedlikeholdet 
av maskinen. Servi kan tilby software for tilstandsbasert vedlikehold med varsler, anbefalinger og 
historiske trender i sanntid. Ved hjelp av smart sensorikk, software og systemkunnskap fra Servi, kan 
vi ta ut verdifull digital data som vil effektivisere overvåkningen av systemet betraktelig. 
 
Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje  
Servi er forhandler for Shell Naturelle - et bærekraftig alternativ til tradisjonelle oljer,
som ikke går på akkord med ytelsen. 

Sammen for et bedre miljø 
 
Som Norges største kompetansemiljø innen Power and Motion Control, 
hydraulikk og tilhørende teknologier, har Servi et ansvar for å tilby sine kunder 
mer miljøvennlige løsninger.

Vi kan bidra til at kundene kan oppgradere sine systemer og holde miljøavtrykk 
og strømforbruk på lavest mulig nivå. Derfor ser vi alltid etter hva vi kan gjøre for 
å forbedre kundens produkt og møte kundens behov.  
 
Ved hjelp av godt samspill og interaksjon mellom våre ulike fagdisipliner, har vi 
fokus på energibesparende systemer og forbedring av miljøavtrykket. Vi kaller 
dette Servi Green Technoloy.

I tett samarbeid med kundene våre, ser vi framt til videre utvikling av 
miljøvennlige og energismarte produkter og løsninger.

Geir Skjørdal – Salgssjef Servi Lifecycle Services

Enova og NOx-fondet?
Våre SLS-salgsingeniører 
gir deg råd!
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Servi  
Oljelaboratorium

Servi  
Testsenter

Vårt ekspertmiljø for rådgivning, tolkning og vurdering av hydraulikk- og 
smøreoljer. 

Vårt oljelaboratorium besitter fasiliteter for komplette oljeanalyser og 
kontroll av oljens tilstand og for smøreteknisk rådgivning. 

Vårt testsenter tar hånd om testing, verifisering og dokumentasjon av 
hydraulikk-komponenter som pumper, motorer, ventiler osv. Tilsvarende 
gjelder nye anlegg og større og mindre installasjoner.  
 
Servi er sertifisert for å teste alle produkter vi har agentur på i Norge.

Skann QR-kode  
for kontaktopplysninger

Skann QR-kode  
for å lese mer
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Bestill varer direkte fra 
webshop.servi.no

I vår nettbutikk finner du Norges største lager med 
hydraulikk- og pneumatikk-komponenter. Over 20 000 
forskjellige reservedeler og komponenter er lett tilgjengelig 
for alle våre kunder.

Skann QR-kode for å gå til vår  
produktkatalog og webshop



SLS

www.servi.no

I mer enn 100 år har Servi bygget og levert produkter og tjenester til store og små selskaper til havs 
og til lands. Alle har de gitt oss erfaringer og motivasjon til å utvikle oss videre. Det er denne samlede 

kompetansen som danner fundamentet for vårt servicekonsept:

24/7 servicetelefon
(+47) 64 97 97 00

Sentralbord
(+47) 64 97 97 97

Servi Lifecycle Services
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