
 
 
Servi Group kan reparere og resertifisere stempelakkumulatorer 
 
Servi Group tilbyr både reservedeler og service og resertifisering på Oiltech/Olaer 
stempelakkumulatorer 
 
Olaer AS, tidligere Oiltech AS ble solgt til Parker Hannifin i 2012. 
Selskapet, med røtter tilbake til 70-tallet hadde solgt akkumulatorer og kjølere og diverse 
annet hydraulikkutstyr til den norske industrien. 
 
Når kunder i dag prøver å få hjelp med reservedeler til mange av disse produktene, er det 
ikke hjelp å få. 
 
Men heldigvis kan vi i Servi Group hjelpe. 
Vi har oversikt over de forskjellige modeller levert av Oiltech/Olaer de seneste tiår. 
 
Kom til oss med en modellbetegnelse og helst et serienummer, så kan vi hjelpe med det som 
behøves enten det gjelder service eller deler på disse produktene. 
Vi leverer reservedeler på en drøy uke til standard stempelakkumulatorer type EHP og EHP2 
samt høytrykks stempelakkumulatorer til over 1000 bar. 
 
Servi Group utfører service og resertifisering på alle typer og fabrikat av akkumulatorer ved 
våre 7 serviceverksteder i Norge 
 
Servi Group har et fokusområde på dette med bærekraft og livsløpsforlengelse på 
eksisterende hydraulikk komponenter gjennom Servi Lifecycle Services - SLS 
 
 
Olaer AS fikk sine stempelakkumulatorer produsert av en 3. part og Servi har full oversikt 
over de inngående delene. 
Oiltech produserte fra sent 70-tall stempelakkumulatorer basert på Liquidonics lisens fra 
USA. Dette er modeller der målene er i tommer, og ikke alltid lett å finne ut av. 
Oiltech produserte ut på 80-tallet sine egne design basert på europeiske dimensjoner. Det er 
ingen tilbake i Parker i dag som kjenner disse modellene. 
Olaer leverte store antall akkumulatorer til marine og offshoreinstallasjoner og mange av 
disse er i drift i dag. 
Oiltech ble kjøpt av franske Olaer S.A. i 1993 og det medførte at en del av 
stempelakkumulatorene også ble eksportert utenfor norden. Parker har ikke oversikt over 
dette, men det har Servi Group. Parker ønsker ikke å hjelpe sine kunder med reservedeler 
etc. da deres organisasjon ikke er forberedt for dette. 
PR Hydraulikk var selskapets navn før Olaer kom inn. PR Hydraulikk var et Nordisk konsern, 
med hovedkontor i Stockholm. PR Hydraulikk holdt til i Ski og var meget store på 
akkumulatorer i Norge. 
Hydac har også mange produkter Servi SLS i dag reperarer og resertifiserer. Hydac 
produserer de fleste hydraulikkomponenter, bl.a. stempelakkumulatorer og 
blæreakkumulatorer. Hydac eier i dag QHP som også har levert mye utstyr inn i det norske 
markedet, bl.a. gjennom Servi, som i mange år var QHP sin representant i Norge. 



Hystat Systems er et annet selskap hvis akkumulatorer Servi reparerer og resertifiserer. 
Hystat er en britisk produsent av stempelakkumulatorer og sylindre som i flere tiår ikke 
leverte akkumulatorer i eget navn, men kun via Olaer-gruppen. 
Hystat er en god samarbeidspartner til Servi Group og vi kan finne ut av de rette deler selv 
om akkumulatoren er brandet Oiltech, Olaer eller Fawcett Christie Hydraulics. (FCH). 
 
 


