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POWER AND 
MOTION CONTROL 
FOR VANNKRAFT
- ENGINEERING
- NYSALG
- SERVICE OG VEDLIKEHOLD 
- FJERNOVERVÅKNING



100 ÅRS ERFARING  
MED POWER AND  
MOTION CONTROL
TIL NORSK INDUSTRI 
 
SYSTEMER 
KOMPONENTER 
SERVICE OG VEDLIKEHOLD



Vi har en meget kompetent teknisk avdeling som daglig jobber med innovative løsninger som er tilpasset kundenes 
behov og spesifikasjoner. Vår lange erfaring med leveranser til vannkraftbransjen, gjør at vi kan anbefale alternative 
løsninger som er til det beste for kunden.
 
Ved hjelp av vårt produktprogram løser vi mange oppgaver med standardkomponenter. På denne måten kan vi i mange tilfelle 
spare kunden for dyre spesialløsninger. I de tilfeller der spesialdesign allikevel er påkrevet, påtar vi oss gjerne oppgaven. 
 
Vi ser fordelen av å jobbe i tett samarbeid med kunden for å finne optimale løsninger.  Denne brosjyren er en oversikt over noe 
av det vi kan tilby.  
 
Ta gjerne kontakt på 64 97 97 97, så ser vi nærmere på hvordan vi kan hjelpe deg. 
Er det behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær arbeidstid, kan du nå oss på vår 24/7 servicetelefon 64 97 97 00.

- HYDRAULIKK 
    -Aggregater
    -Ventiler 
    -Sylindere  
    -Akkumulatorer 
    -Dempere 
    -Servoer 
 
- PNEUMATIKK 
- ELEKTROMEKANIKK 
- GLIDELAGRE 
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TETT PÅ KUNDEN
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Servi er Norges største leverandør av Power and Motion Control og største produsent av hydraulisk utstyr. 
Se oversikt over våre produksjons- og salgsavdelinger:

SERVI AS
(Ski, Tønsberg, Kongsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Rissa, Gdansk/Poland)

SERVI ULSTEINVIK AS
(Ulsteinvik, Ålesund)

SERVI HYDRAULIK AB
(Gothenburg/Sweden)

SALES, DESIGN, ASSEMBLY, PRODUCTION, SERVICE AND MAINTENANCE

SALES, SERVICE AND MAINTENANCE

SALES

REPRESENTATIVE, SERVICE CENTER



LØSNINGER FOR VANNKRAFT

Eksempler på SERVI-leveranser til følgende applikasjoner i vannveien:

GRINDRENSKER 
- Hydraulikkaggregat med høy driftssikkerhet 
  (Elektrisk, diesel eller bensindrevne) 
- Hydraulisk ventil-/kontrollsystem inkl. elektro 
- Hydraulikksylindere for regulering 
- Elektromekaniske aktuatorer  
   for betjening av grindrensker
- Glidelagre for opplagring av alle 
  ledd og bevegelige deler

LUKER 
- Hydraulikkaggregat med høy driftssikkerhet 
  (Elektrisk, diesel eller bensindrevne) 
- Hydraulisk ventil-/kontrollsystem inkl. elektro 
- Hydraulikksylindere for regulering 
- Elektromekaniske aktuatorer  
   for betjening av luker og deksler 
- Glidelagre for hengsler, hjul og segmenter

TURBINER 
- Hydraulikkaggregat med høy driftssikkerhet 
  (Elektrisk, diesel eller bensindrevne) 
- Hydraulisk ventil-/kontrollsystem inkl. elektro 
- Hydraulikksylindere for regulering
- Glidelagre for ledeskovler, lenkearmer,  
  reguleringsring, nåledyser osv. 

VENTILER 
- Hydraulikkaggregat med høy driftssikkerhet 
  (Elektrisk, diesel eller bensindrevne) 
- Hydraulisk ventil-/kontrollsystem inkl. elektro
- Glidelagre for hovedopplagring av ventiler 
 
 

SMÅKRAFT 
Servi er også involvert i den utviklingen som skjer  
innen småkraft i dag. Sammen med kunden finner vi  
den rette løsningen innen Power and Motion Control.
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Servi er Norges største leverandør av Power and Motion Control og største produsent av hydraulisk utstyr.  
Se oversikt over våre produksjons- og salgsavdelinger:



GLIDELAGRE

Glidelagre fra en av verdens 
ledende produsenter GGB. 
Selvsmørende og vedlikeholds-
frie lagre som har vært benyttet i 
vannkraftsindustrien i over 50 år. 

Rette lagre, fl enslagre, sfæriske 
lagre, trøsteskiver, segmenter, 
plater og spesialutførelser. Selv-
smørende med basismaterialer i 
stål, bronse eller kompositt.

TANNHJULSPUMPER/
INNERFORTANNEDE 
TANNHJULSPUMPER

Eksempelvis fra MARZOCCHI.
Vi kan også tilby  BUCHER - 
innerfortannet serie QX. 

Pumpene leveres som standard 
med 2- eller 4-hulls metrisk fl ens 
og rett aksel med kile. 

Kan også leveres som dobbel og 
trippel pumpe. 

Ekstremt støysvake pumper, høy 
virkningsgrad, lang levetid, meget 
gode sugeegenskaper. 

MILJØVENNLIG 
VANNHYDRULIKK

Stempelmotorer fra 
3,1-180 cm3/omdr. 

Stempelpumper fra 
6-180 cm3/omdr.

Retningsventiler, tilbakeslagsven-
tiler, syrefaste trykkfi lter, trykkven-
tiler.

 

SERVO- OG PROPORSJONAL- 
VENTILER

(sleide- og cartridge-ventiler)

Servo- og proporsjonalventiler 
med styringer.

Kan også leveres med eller uten 
integrert elektronikk.

Cartridge-ventiler leveres i stør-
relser fra NG16 til NG100.

PRODUKTER FOR VANNKRAFT
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MED FOKUS PÅ REN OLJE OG 
REDUSERT «WASTE».

Servis «verktøykasse» fjerner vann 
og andre forurensninger. 

Vi sikrer problemfri drift og
reduserer behovet for å skifte 
(smøre)olje. Retur av spillolje 
(waste) reduseres med opptil 
90%.  

Våre løsninger kan enkelt etter-
monteres og de kan leies eller 
kjøpes.

DIESEL- OG BENSINDREVNE
HYDRAULIKKAGGREGAT 

Hydraulikkaggregat etter kundens 
behov. 

Standard hydraulikktanker på 30, 
65, 140 eller 270 liter og dieselmo-
torer opp til 48 kW er normalt på 
lager. Leveres med fast eller varia-
bel pumpe. Leveres med hurtig-
koblinger og ventil etter ønske.

Meget stillegående og jevn gange.

HYDRAULIKKAGGREGAT
MED STYRESKAP

Aggregat er designet ut ifra en 
spesifi kasjon, med tanke på 
belastning og ytelse.

Styreskap med relestyring eller 
PLS, med egen driftsinstruks. 
Leveres komplett med starter-
utrustning, styresystem, lys og 
eventuellt varme i skap. 

Fjernbetjening og fjernovervåkning 
er også tilgjengelig i våre system.

PRODUKTER FOR VANNKRAFT

6 7



AKKUMULATORER 

Komplett program av blære-, 
stempel- og membranakkumu-
latorer i standard og spesialut-
førelse, samt nødvendig tilbehør.

Vi har lang erfaring i produksjon av 
stempelakkumulatorer og 
akkumulatorsystem med 
gassbaterier som back-up i 
vannkraftapplikasjoner.

Noe som er spesielt viktig i 
applikasjoner til lukestyringer i 
vannkraftverk, er stempelposis-
jonsindikering. Dette gjør at man 
kan fjernovervåke akkumulator-
systemet og vite at man til enhver 
tid har den sikkerhet som skal til 
ved for eksempel nødoperasjoner.

SYLINDERE

Servi tilbyr et standardsortiment 
på hydrauliske sylindere, men det 
meste av produksjonen er 
kundetilpassede spesialløsninger.

Vi leverer sylindere med stem-
peldiameter fra Ø 20 – Ø 1500, 
slaglengde inntil 20 m avhengig 
av dimensjon og utforming - i både 
svarte og rustfrie kvaliteter.

PRODUKTER FOR VANNKRAFT
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SYREFAST PNEUMATIKK

Servi har et komplett pneumatikk- 
program i syrefast (SS316).
Mekanisk og elektrisk opererte ventiler 
(også NAMUR). 

Sylindre fra Ø 25 til 200mm. 
ISO og VDMA standarder. 
Coilene til ventilene kan leveres i alle 
ATEX klasser og vi leverer materialserti-
fi kat om ønsket. 
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SERVI ANALYSETJENESTER 
OG OVERVÅKING AV SYSTEM

“DYNASAMP” PRØVETAKER

Servi benytter on-line Prøvetakere 
for å sikre riktige og representative 
prøver. 

Prøvetakerene fi nnes i fl ere varianter 
tilpasset de fl este driftsforhold 
- leveres i ulke materialer og 
trykktoleranser. 

Vi forhindrer at viktig informasjon 
som skal danne grunnlag for å 
beslutte tiltak ved avvik, forsvinner i 
prøvepunktet.

DynaSamp er det eneste 
prøvepunktet som er typegodkjent 
av Lloyds Register for 
klassifi kasjonsformål, der prøven 
er sikret på en representativ og 
repeterbar måte.

DynaSamp kan også ettermonteres 
på dren-/returlinja på eksisterende 
hydraulikksystemer.

TILSTANDSOVERVÅKING

Ta kontroll over oljekvaliteten!
Reduser tid og kostnader ved å 
innstallere vårt utstyr for til-
standsovervåking av hydraulikk- 
og smøreolje. 

Det gjør det mulig å:
- Oppdage feil på et tidslig stadium
- Planlegge vedlikeholdet 
- Oppdage feilfylling
- Hindre følgefeil på feil i systemet
- Utføre oljeskift ved behov, ikke på 
   intervall

OLJEANALYSETJENESTER

Servi tilbyr en rekke tjenester 
innenfor analyse av hydraulikk- 
og smøreoljesystemer. 

Hvilke avvik er akseptable, hvordan 
følges systemet opp og hvilke 
tiltak gjennomføres hvis avvik 
oppstår? 

Servi har eget laboratorium ved 
vår avdeling i Ski.

Vi har kompetansen som skal til 
for å gi deg den beste rådgivning!



SERVICE- OG  
VEDLIKEHOLDSAVTALER 
 
Vi kan tilby ”skreddersydde” 
avtaler som kan tilpasses hvert 
anlegg. 
 
Ettersynsavtale gir bruker av an-
legg en forutsigbar driftskostnad. 
 
Oljeprøver i kombinasjon med en 
tilstandsrapport, vil gi et forvarsel 
om noe bør utbedres før det går så 
langt som driftstans av anlegg. En 
ettersynsavtale kan utføres på nye 
og gamle anlegg.
 
Vår serviceavdeling opererer i 
både inn- og utland.

AVTALENE OMFATTER 
 
- Årlig ettersyn 
- Kontroll/justering
- Periodisk service
- Partikkeltelling ihht. ISO og NAS
- Tilstandsrapport 
- Driftssikkerhet
 

TIL TJENESTE
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VÅRE SERVICETJENESTER 
 
- Servi Life Cycle Services (SLS) 
   systematisk vedlikehold av hydraulisk- 
   og mekanisk utstyr  
- Prosjekt- og vedlikeholdsstyring 
- Komponentservice, reparasjon og 
   testing 
- Oljeanalyse og tilstandskontroll 
- Olje- og systemrensing
- Modifikasjon og installasjon
- Reparasjon og service av hydrauliske 
   sylindere og akkumulatorer  
- Resertifisering av pumper og motorer 
 - Fjernovervåking av hydrauliske  
   installasjoner 
- Elektro - service og engineering
- Utleie av flusheaggregater og  
   rensesystemer 
- Stort spekter vedlikeholdsrelaterte 
   produkter 
- Norges største delelager   
 
- 24/7 akuttservice Tlf 64 97 97 00 

 



GLOBAL PARTNER
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€ M. SERVI GROUP

SERVI AS

SERVI ULSTEINVIK AS

SERVI HYDRAULIK AB

SERVI, Poland

VITORIA, BRAZIL

SHANGHAI, CHINA

HONG KONG, CHINA

SINGAPORE

CHON BURI, THAILAND
RAYONG, THAILAND

DURHAM, GREAT BRITAIN

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

GOTHENBURG, SWEDEN

GDANSK, POLAND

OREGON, USA

REPRESENTANT, SERVICE OG VEDLIKEHOLD

SALG

SALG, DESIGN, MONTERING, SERVICE OG VEDLIKEHOLD



WWW.SERVI.NO
T +47 64 97 97 97
post@servi.no
www.servikatalogen.no
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SERVI GROUP
Rasmus Solbergs vei 1
P.O.Box 3230 
1402 Ski

T +47 64 97 97 97
post@servi.no

Rasmus Solbergs vei 1
P.O.Box 3230 
1402 Ski
T +47 64 97 97 97
ski@servi.no

3112 Tønsberg
T +47 90 13 43 43
tonsberg@servi.no

Sagmyra 25
4624 Kristiansand
T +47 38 10 22 90
kristiansand@servi.no

Storebotn 90 
5309 KLEPPESTØ
T +47 55 10 82 20 
bergen@servi.no

Torgardsvegen 12 
7093 Tiller 
T +47 73 80 10 00 
trondheim@servi.no

Bergmannsveien 241 
3615 Kongsberg
T +47 48 06 56 56
kongsberg@servi.no

SERVI ULSTEINVIK AS
Reg. no.: 
NO 979 185 901 MVA 

Kvithyllveien 193
7100 Rissa
Norway
T +47 73 85 05 00 
cylinderservice@servi.no

SERVI AS
Reg. no.: 
NO 936 370 446 MVA

Langelandsvegen 2 
6018 Ålesund
Tlf +47 924 65 659
bse@servi.no

Brendehaugen 24 
6065 Ulsteinvik 
T +47 70 31 85 50
ulsteinvik@servi.no

SERVI HYDRAULIK AB
Lilla Bommen 6 
411 04 Gothenburg 
SWEDEN

Tel +46 (0)31 745 00 62 
E-mail: khg@servi.no

Gdansk / Polen 
Lucasz Konarzewski 
T +48 696 739 100
lzk@servi.no


