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CLEANFARM

Servi CleanPump
Dødfisksuger som ikke skader
not og anlegg
Med Servi CleanPump blir dødfisk tatt opp fra merdene på en enkel og effektiv måte.
Det kreves ingen fast installasjon i merdene, dermed er det minimal risiko for slitasje på not.
Servi CleanPump er enkel å installere og ta i bruk:
- Plug and play-løsning som utnytter energi fra hydraulikken som arbeidsbåten allerede har i dag
- Kobles til ekstern kompressor
- Styres med en fjernkontroll som er koblet opp mot hydraulikken på kranen

Servi CleanPump
Stor kapasitet, enkel å håndtere
- Styres med en fjernkontroll som er koblet opp mot hydraulikken på kranen
- Leveres med hydraulisk drift, men kan også levere løsninger for elektrisk drift
- Leveres standard med 50 meter sugeslange - spør oss gjerne hvis du ønsker andre lengder
- Effektiv silkasse med god avrenning
- Kan monteres sammen med våre monsterkverner og ensilasjetanker, slik at
håndteringen blir enda enklere
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CLEANFARM

Servi CleanFeed
EX-godkjent ensilasjesystem
Servi CleanFeed har syretank, lagertank og sirkulasjonspumpe med kvernfunksjon
i en og samme enhet, og hele prosessen er automatisert. På denne måten kan
røkterne bruke mindre tid på dødfiskhåndtering. For å håndtere ensilasjen på best
mulig måte, kjører vi PLS`er (programmerbar logisk styring). Servi CleanFeed er
produsert i syrefaste materialer, og pumpa er tørrstilt for enklere vedlikehold.
Servi CleanFeed kan monteres sammen med Servi CleanGrinder; vår egen
grovkvern.
EX-godkjent (eksplosjonsfare)
Servi CleanFeed er eneste EX-godkjente ensilasjetank på markedet. Under
ensileringsprosessen kan det dannes eksplosive gasser som hydrogensulfid
og metan. Når gassen utsettes for en tennkilde, kan den antenne og tanken kan
eksplodere.

Servi CleanFeed
Vi ivaretar hele livssyklusen
Servi leverer vedlikeholdstjenester som bidrar til å forlenge livssyklusen
til systemer og komponenter. Vi sørger for at våre kunder
- maksimerer oppetiden på sine systemer
- ivaretar sikkerheten
- forlenger levetiden på sine systemer med forebyggende vedlikehold
- forebygger negativt miljøavtrykk
- sparer tid og penger på arbeidskraft og utstyr
- overvåker sine systemer digitalt. Dette sikrer energieffektive løsninger,
og forebygger slitasje og skader

Side 6

Side 7

CLEANFARM

Servi CleanGrinder
Grovkvern for dødfisk
Servi CleanGrinder er en effektiv grovkvern. En plug and play-løsning for enkel
installasjon, og kverna kan dermed effektivt øke kapasiteten på eksisterende
anlegg. Tennene er utformet slik at den griper tak i fisken på en effektiv måte.
Servi CleanGrinder er produsert i syrefaste materialer.

Servi CleanGrinder
Spesialtilpasset enhver lokasjon
Vi har oppgradert et stort antall lokasjoner ved å sette inn vår dødfiskkvern.
Maskinene designes etter ønsket kapasitet og tilpasses hver enkelt lokalitet.
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CLEANFARM

Servi CleanFleet
Større merder krever bedre utstyr
I takt med næringens vekst, dukker også behovet for bedre utstyr opp. Større
merder gir større vaskejobber, og effektivitet blir desto viktigere. Prosessen
er tidkrevende og Servi CleanFleet ble til for å tilby en mer effektiv løsning.

Vaske- og serviceflåte
Selvgående ved egen kraft
Konvensjonelle ringvaskere er montert bak på servicebåter, eller er tilknyttet
arbeidsbåten med slanger og kabler. Dette er en tidkrevende og ofte en
problematisk prosess, da det krever et stort mannskap.
Nå kan Servi tilby en 100 % selvgående ringvasker, som med egenprodusert
kraft har det som skal til for å gjøre alle operasjoner. Flåten driftes av to
personer.
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Komplette HPU’er
med lavt energiforbruk
Servi Group har stor produksjon av hydraulikkaggregater i Ulsteinvik,
Ski og Rissa. I dag er vi Norges største produsent og kompetansesenter
innen hydraulikk, og vi designer og produserer optimaliserte
hydraulikkaggregater ut fra kundespesifikasjoner.
Servi Green HPU er et strekt forbedret hydraulikkaggregat. Det har
opptil 80 % lavere energiforbruk ved lav belastning, et lavere
gjennomsnittlig støynivå og produserer mindre varme.
Dette gir lavere driftskostnader og lengre levetid.
Innovative, smarte programvareløsninger sammen med et utvidet
sensorsystem sørger for kontinuerlig optimalisering av effektforbruket.
Tilvalg som Servi Cyclone og Servi Monitor, reduserer volumet i en
oljetank betraktelig og muliggjør tilstandsovervåking.

Miljøvennlige oljer
med utmerket ytelse
Servi er forhandler for Shell Naturelle - et bærekraftig alternativ til tradisjonelle oljer,
som ikke går på akkord med ytelsen. En viktig “komponent” i vårt sortiment av
Green-Technology-produkter og -tjenester!
- Shell Naturelle er blandet av biologisk nedbrytbare syntetiske estere og
askefrie tilsetningsstoffer som har en bevist lav økotoksisitet. Produktene er
designet for å gi utmerket ytelse i hydrauliske applikasjoner.
- Oljen er klassifisert som “lett biologisk nedbrytbar”, som betyr at > 60 % av
utslippet vil naturlig brytes ned innen 28 dager; sådan er det antatt å brytes ned
fullstendig under aerobe forhold.
- Shell Naturelle S4 Hydraulic Fluid 46 har 2,51 ganger bedre oksidasjonsstabilitet
enn det som kreves av den svenske standarden, Bosch Rexroth og Eaton
sine minimumsgrenser. Denne fullt mettede esteren gir forlenget oljelevetid gjennom
mindre oksidasjon og termisk stabilitet.
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Hydraulikkventiler
for kontrollert kjøring
Servi leverer ventiler til alle formål.
Velg en proporsjonalventil for kontrollert kjøring eller en enkel on/off for enklere
applikasjoner. Ventilene er designet for å tåle tøffe miljøer og stor variasjon i
temperatur og luftfuktighet.
Servi har «in-house»-produksjon av ventiler og blokker, i tillegg til at vi forhandler
en rekke kjente merker.

Servi High Pressure Cleaner
Designet for marinemiljøer
Servi HPC er en serie kraftige industrielle høytrykkspylere med fokus på høy
ytelse og korrosjonsbestandighet, spesielt egnet for et maritimt miljø.
Kan leveres med både elektrisk og hydraulisk drift fra 1 til 6 brukere samtidig.
Servi leverer også tilbehør som kjemikaliestasjoner, lanser/dyser, slanger og
tromler.

Side 14

Side 15

Kjølere/varmevekslere
Servi representerer Kelvion i Norge, som er et av verdens største selskap innen
varmeveksling. Vi kan løse de fleste kjøleutfordringer med et bredt utvalg av
vekslere som rør-varmeveksler, bokskjølere og plate-varmevekslere.
Våre varmevekslere brukes også til varmegjenvinning både til lands og på sjø.

For kjøling og
varmegjenvinning

Kontakt oss, så lager vi en beregning og tegninger som dere kan bruke i deres
applikasjoner.

Syklontank
Å redusere plass og vekt er avgjørende for mange applikasjoner.
Reduksjon av oljevolumet i et system har i tillegg en positiv miljøpåvirkning!
Servi Cyclone

Spar penger,
plass og miljø

Syklonteknologi-prinsippet går ut på at oljen roterer inne i et kammer. Luften blir på denne måten presset
ut av oljen og tanken kan gjøres inntil 90 % mindre - noe som igjen fører til mindre kostnader og vekt.

Pulsdempere
Pulsdempere reduserer pumpens pulsasjoner i systemet og forårsaker betydelig reduksjon av støy gjennom
struktur, spesielt på alle typer fartøyer (skip og rigger). De fungerer også godt når de er installert i sentrale
hydraulikksystemer i fabrikker. I tillegg til å være støydempende, forlenger de levetiden på komponentene i
systemet.

Reduserer lyd og
vedlikehold

Servi tilbyr tre modeller med ulike driftsparametre. Den vanligste er Servi PRC Noisekiller, som er en
standardisert, vedlikeholdsfri løsning som passer for pumper med frekvenser > 100Hz.
Må installeres så nær pumpen som mulig.

Oksygenregulatorer
Regulatorer som er godkjent til oksygen, finnes i de fleste størrelser og trykkområder. Disse kan for
eksempel settes i skap sammen med flowmetere og annet utstyr. Vi har også regulatorer til bruk på
oksygenflasker som er beregnet til 200-300 bars trykk. Materialet i disse er messing eller syrefast AISI 316.
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I de fleste størrelser
og trykkområder
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Service og vedlikehold - havbruk
Vi har erfarne serviceteknikere med godt utstyrte servicebiler som kan utføre reparasjoner/overhalinger
ute hos kunden. For å påse at anlegget får jevnlig ettersyn og vedlikehold, kan det lønne seg å inngå en
serviceavtale med Servi.

Trygt, enkelt
og lønnsomt

Vi har lang erfaring med nyproduksjon av hydrauliske sylindere, stempelakkumulatorer og tilhørende
service.

Overhaling av kraner
Hos oss kan du kjøre båten helt inntil vårt verksted i Rissa hvor vi gjør overhalinger av dekksutstyr som dekkskraner, vinsjer, fôrhåndteringsutstyr mm.
I tillegg har Servi 6 andre servicesteder hvor vi tar imot og overhaler brukte sylindre, akkumulatorer og
HPU’er. Vi resertifiserer også disse.

Vi er tilgjengelige
der du er

Vi utfører alle typer overflatebehandlinger i vårt FROSIO-godkjente lakkeringsanlegg.
Servi Ulsteinvik er kvalifiserte for resertifisering av kraner.

Maskinering
Vår maskinpark består av topp moderne maskiner fordelt på to maskineringssentre.
I tillegg har vi et FROSIO-godkjent lakkeringsanlegg der vi utfører alle typer overflatebehandlinger.

Ny maskinpark
med høye kapasiteter

-Fresemaskin som håndterer 1500 x 2500 x 8000 mm
-Dreibenker opp til Ø2050 og 13 meter lengde
-Honemaskiner opp til 13 meter lengde og 10 til 1000 mm innvendig diameter

Sandblåsing og overflatebehandling
Norsk Coating i Rissa (del av Servi Group), tilbyr overflatebehandling av høy kvalitet.
I våre haller kan vi ta imot objekter som er inntil 5 meter brede, 13,5 meter lange og 3,9 meter høye.
Vi har flere fagarbeidere med høy kompetanse på området, og vi har ansatte med godkjent

Av meget
høy kvalitet

FROSIO-inspektør Level III.
Mye takket være våre strategiske samarbeidspartnere innen overflatebehandling, kan vi levere produkter av
svært høy kvalitet både til nasjonale og internasjonale kunder.
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Servi Vision Control
Servi Vision Control er det mest pålitelige og avanserte kontrollsystemet laget for
vindusviskere du finner på markedet i dag, og det er fremdeles til en overkommelig pris.
- SVC kan kommunisere og samarbeide med de fleste andre typer kontrollsystemer
- Maksimalt antall viskere 250

Pålitelige
og avanserte

- Du kan få din egen logo eller ditt eget design på berøringsskjermene.
- Du kan velge mellom forskjellige måter å kontrollere viskere, navigasjonslys, horn,
dekklys, varmesystemer, solskjerming, pumper og innvendig lys med dimmere.

Vindusviskere
Uansett situasjon kan synsfeltet ditt forbedres kraftig ved riktig valg av viskersystem.
Vår produsent, Wynn/Hepworth, tester sine nyutviklede produkter på egen saltvannstestrigg. Under
produksjonsprosessen tas produktene tilfeldig fra produksjonslinjen og blir utsatt for en omfattende
3.000 timers non-stop testsyklus. Dette tilsvarer over 18 millioner sveip, eller 125 dager og netter
kontinuerlig bruk. Denne prosedyren er med på å sikre at bare produkter av høyeste kvalitet forlater lokalene.

Riktig produkt
rimelig forsikring

Kvaliteten og påliteligheten til komponenter er avgjørende for topp ytelse.
Hepworth har ISO 9002-sertifisering. Samtidig som det utfyller vårt produktsortiment, har de typegodkjenning
fra; Germanisher Lloyd, DNV og ABS. En liste over produkter og typegodkjenninger kan fås om nødvendig.

Solskjerming
Trenger dere beskyttelse mot solys? Servi leverer marinegodkjente solskjermingsprodukter
fra 2 anerkjente leverandører innen dette feltet.

Godkjent
for marine

Vi tegner gjerne inn et forslag til dere.

Led-belysning
Led-lys til forskjellige marineapplikasjoner levert fra SeaBright og Razor Lux.
De finnes også i ex-utgaver og tetthetsgrad opp til IP 67.

Også i
EX-utgaver

Vi leverer også oppgraderingskitt til led for dine gamle armaturer. Kontakt oss for katalog.
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Wavefoil - vi leverer hele pakken
Wavefoil og Servi har tett samarbeid på inntrekkbare baugfoiler for økt komfort og produktivitet til sjøs.
Wavefoil leverer foiler som demper bevegelsene til fartøy i bølger. Den unike inntrekkingsmekanismen gjør at
mannskapet kan fjerne foilene fullstendig i nærheten av oppdrettsanlegg, for å sikre at ingenting setter seg
fast i foilene.

Komfort og
produktivitet til sjøs

Servi leverer bropanel, el-skap og servomotoren som driver systemet. Wavefoil oppgir at Servi sin evne til å
levere en komplett pakke med både hardware og tilhørende software, er hovedgrunnen til at valget falt på
Servi.

Elektriske vinsjer
Frekvensstyrte elektriske vinsjer tilpasset kundens behov, for eksempelvis løft av merder.
Vinsjene kan kjøres enkeltvis, eller synkront i grupper med Servi Vision Control system.

Kundetilpasset

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

Servi Vision Control for vinsjer
Styresystem med overvåkning av vinsjer - med bl.a. visning av lengde på tau og
vektbelastning. Betjenes via lokalt betjeningspanel eller fjernkontroll med
touch-skjerm og joystick - og kan kobles opp mot IAS.

Overvåking
og betjening

Horn/Tyfoner
Servi har agentur på Kahlenberg horn. Hornene leveres til marineskip, ferger,
arbeidsbåter, brønnbåter etc.
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Vi har lyden
som bærer
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Antigroe-system
Våre antigroe-systemer ICAF og Ultrasonic sørger for at bl.a. kjølere, rør,
sjøvannsinntak og skrog er fri for groe. Ultrasonic er også under testing på not til
merder.

Hold systemet
og havet rent

Smørefrie glidelagre
Glidelagre benyttes til undervannsinstallasjoner - som på fairleads på merder.
Våre glidelager sveller ikke i vann, er selvsmørende og vedlikeholdsfrie.
Glidelagre er ypperlig i applikasjoner med små bevegelser, for å ta opp krefter og

For undervannsinstallasjoner

redusere friksjon.
Vi leverer glidelager til mekanismen på foilene - mekanismen som gjør at foilen
senker/hever seg.

Pneumatiske vibratorer
Vibratorer blir mer og mer brukt i forbindelse med fiskefor.
Vi har stort og komplett utvalg av Findeva vibratorer i alle kvaliteter.

Enkle og
driftssikre

Findeva-vibratorenes enkle mekaniske utforming med bare noen få bevegelige deler,
fører til et høyt nivå av driftssikkerhet og pålitelighet, lang levetid og lite vedlikehold.

Syrefast pneumatikk
Vi har Norges eneste komplette pneumatikkprogram i Syrefast AISI 316.
Blant annet: Sylindere, mekaniske (spak) ventiler, el-opererte ventiler, fittings

I syrefast
AISI 316

og luftbehandling.
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Proporsjonalregulator
Regulatorer som er godkjent for oksygen, finnes i de fleste størrelser og trykkområder. Disse kan for
eksempel settes i skap sammen med flowmetere og annet utstyr. Vi har også regulatorer til bruk på
oksygenflasker som er beregnet til 200-300 bars trykk. Materialet i disse er messing eller syrefast AISI 316.

Luftmotorer
Luftmotorer i stempel- eller lamellutførelse. Servi kan levere motorer og
komplette enheter bestående av girboks, brems og manuelle- eller pilotstyrte ventiler.

Nøyaktig
trykkregulering

Atex-godkjente
komponenter

Alle komponentene er Atex-godkjente og kan leveres ferdig lakkert etter offshore-spesifikasjon.
Rustfrie alternativer er også tilgjengelige. Se globe-benelux.nl

Støtdempere
Vi tilbyr faste eller justerbare dempere fra ENIDINE, nøye kalkulert etter spesifikasjon.
Via programmet Enisize kan vi raskt hjelpe til med å finne rett produkt til oppgaven.
Her kan vi levere “small, medium og big-bore” varianter - samt kundespesifikke løsninger.

Få kontroll
på massen

Se vår webkatalog
Servi er totalleverandør innen Power and Motion Control og har Norges største lager

servi.webshop.no

av hydraulikkomponenter.
Servi Selection er et nøye utvalg av produkter - egenproduserte og fra verdens ledende produsenter.
I vår webkatalog kan du lettere finne frem til riktig produkt - www.servi.webshop.no
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SERVI GROUP

Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski

Kontakt Havbruk
Martin Gregersen
(+47) 415 48 675
mng@servi.no

Sentralbord
(+47) 64 97 97 97

Servicetelefon
(+47) 64 97 97 00

www.servi.no
post@servi.no

havbruk@servi.no

Kontakt Skip og Verft
Karl Petter Tømmerstøl
(+47) 969 04 747
klt@servi.no
SERVI ULSTEINVIK AS
(+47) 70 31 85 50
ulsteinvik@servi.no

Kontakt Service
Jan Ketil Fenstad
(+47) 908 83 123
jfd@servi.no
Kontakt Pneumatikk
Pål Tangen
(+47) 905 79 691
plt@servi.no
Kontakt Glidelagre
Morten Østby
(+47) 412 40 908
mno@servi.no
Rissa
Trondheim
base for
Servi CleanFarm

Ulsteinvik

Bergen

Stavanger

Ski (hovedkontor)

Kristiansand

Ta kontakt hvis du ønsker mer
informasjon / datablad for produktet.
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