
Landets ledende industrileverandører er på plass for å møte deg! 

FagMesse for offshore- og produksjonbedrifter • Fri entre for bransjefolk

Hydraulikk • automasjon • ElEktronikk • PumPEr • truckar • PnEumatikk • offsHorE • olja •  sErvicE • it • transmisjon
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BILLETTER

Billetter kan  
bestilles på vår 
hjemmeside

www.euroexpo.no

Nå kommer vi til din by!

I januar samles ledende bedrifter som leverer varer og tjenester til 
produksjonsindustrien i Tromsø på EURO EXPO IndustriMesse.

Du trenger ikke reise langt, bo på hotell eller holde av flere dager for å gå på Messe.
Vi vil være tilstede to dager i Fløyahallen.
Det er gratis adgang for deg som arbeider innen industrien og Messen har 
åpent 9-17 begge dager. Obs! Inngangen stenger 16.

Møt både riksdekkende og lokale leverandører, nye og gamle, der representantene 
viser deg nye og rasjonelle løsninger og produkter for deg og din bedrift.
EURO EXPO er en lettvint og kostnadseffektivt måte, for å gi deg en oversikt 
over de tilbud som finnes på markedet. 

Bedriftene som stiller ut er presentert i alfabetisk rekkefølge i Messekatalogen.

Velkommen!

Messearrangør: EURO EXPO +46 26 18 10 00 info@euroexpo.se
wwww.euroexpo.no
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ABB AS
Industrial Automation 
Bergerveien 12
1396 BILLINGSTAD
Tlf. 22 87 20 00
E-post motor@no.abb.com 

Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger for prosess- og hybridindustri, inkludert bransjespesifikk, integrert 
automatisering, elektrifisering og digitale løsninger, styringsteknologi, programvare og avanserte tjenester, 
instrumentering og analyse, samt løsninger for marine- og turboladning. Industrial Automation er nummer 2 i 
markedet globalt. I tett samarbeid med kunder, skaper ABBs Industrial Automation-virksomhet fremtiden for trygg 
og smart drift.

ABB AS
Motion
Bergerveien 12
1396 BILLINGSTAD
Tlf. 22 87 20 00
E-post motor@no.abb.com 

Vi er en verdensledende leverandør av frekvensomformere og motorer. Vi betjener kundene med hele spekteret av 
elektriske motorer, generatorer, omformere og tjenester, samt mekaniske kraftoverføringsprodukter og integrerte, 
digitale driv-løsninger. Vi leverer et bredt spekter av automatiseringsløsninger innenfor transport, infrastruktur, 
stykkproduksjon og prosessindustri.
  

AGA AS
Postboks 13
0484  OSLO
Tlf. 23 17 72 00  
Hjemmeside www.aga.no E-post geir.helliesen@no.aga.com

AGA er Norges ledende gassleverandør, og produserer og markedsfører industrigasser, spesialgasser og 
medisinske gasser til forskjellige formål. I samarbeid med våre kunder utvikler vi totalløsninger som inkluderer 
gasser, prosesskunnskap, gassutstyr og gasstjenester. Med avansert gassteknologi bidrar vi til økt lønnsomhet, 
sikkerhet og kvalitet samtidig som vi tar hensyn til miljøet.

Armatec AS
Brobekkveien 101
0582  OSLO
Tlf. 23 24 55 00 
Hjemmeside www.armatec.no 

Armatec AS selger og leverer ventiler, pumper og rørteknisk utstyr av riktig kvalitet til kunder i industri og olje og gas 
sektoren.

Våre løsninger omfatter blant annet pumper - manuelle og aktuerte dreiespjeld-, kule-, sete- og skyvespjeldventiler 
samt tilbakeslagssikring - sikkerhetsventiler, sprengblekk og lyddempere - rørkuplinger og kompensatorer - prosjek-
toppfølgning og dokumentasjon.
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AxFlow AS
Postboks 98 Lilleaker
0216  OSLO
Tlf. 22 73 67 00 Faks 22 73 67 80
Hjemmeside www.axflow.no  E-post axflow@axflow.no

AxFlow AS representerer verdensledende produsenter av instrumentering, ventiler og pumper. 
Dette garanterer høy teknisk standard og best tilgjengelig kvalitet.

Gjennom kunnskap og erfaring, som vi oppnår ved nært samarbeid med våre kunder og leverandører, 
tilbyr vi de eller beste løsningene når det gjelder pumper, systemer og tilleggsutstyr.

Vårt velutstyrte verksted er bemannet av godt utdannede personer med lang erfaring og bred kompetanse

BECKHOFF Automation AS
Raveien 205
3184  BORRE
Tlf. 95 96 80 42
Hjemmeside www.beckhoff.no   E-post info@beckhoff.no

Beckhoff New Automation Technology
Beckhoff realiserer åpne automatiseringssystemer på grunnlag av vel beprøvet PC-basert styringsteknikk. 
Produktspekteret omfatter hovedområdene industri-PC, I/O- og feltbuskomponenter, drivteknikk og 
automatiseringsprogramvare. Beckhoff produkter er tilpasset for alle bransjer til en optimal totalkostnad.

Carlo Gavazzi AS
Postboks 215
3901  PORSGRUNN
Tlf. 35 93 08 00 
Hjemmeside www.gavazzi.no E-post post@gavazzi.no

Carlo Gavazzi er et verdensomspennende konsern med utvikling, produksjon og salg av 
elektroniske komponenter for industri-/byggautomasjon og energieffektive løsninger. 

Med topp moderne produkter og høyteknologiske løsninger innen energi og styringselektronikk, 
er vi blant de ledende leverandører innen det industrielle automasjonsmarkedet i Europa.

CiDRA Minerals Processing Inc
50 Barnes Park North 
US-06492 WALLINGFORD
Tlf. +1 203 265 0035  Faks +1 203 294 4211
Hjemmeside www.cidra.com E-post customersupport@cidra.com
Scandinavian Tel +358 405 513 056                  esko.tahkola@mesens.net
 
CiDRA Minerals Processing supplies innovative process optimization products including the CYCLONEtrac™ and 
SONARtrac® systems. CYCLONEtrac™ systems are robust, innovative solutions that track particle sizes and detect 
oversize events in real time on individual hydrocyclones. SONARtrac systems are clamp-on, non-contact systems 
that can accurately measure both flow and entrained air.

Minerals Processing
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DEMANOR AS
Postboks 2010
3003  DRAMMEN
Tlf. 32 20 94 00
Hjemmeside www.demanor.no E-post post@demanor.no
DEMAnor er ene-leverandør av Demag produkter, som er kjent som markedets mest robuste 
løfteutstyr og billigst over tid. Demag er verdensledende innenfor området materialhåndtering.
Vår servicepartner KIS gjør all montasje av aktuelt utstyr. KIS har landets største serviceapparat
• alt innen lette løft  • gearmotorer • Løftebord
• traverskraner  • kjettingtaljer • Vareheiser med og uten operatør
• materialhåndteringsanlegg • wiretaljer  • radiostyringer
• hjulblokker  • svingkraner

Ditech AS
Ravnev. 5
3174 REVETAL
Tlf. 33 30 68 00
Hjemmeside www.ditech.no E-post post@ditech.no
Hovedkontor og lager – Tønsberg    Tlf. 33 30 68 00
Salgskontor Bergen     Tlf. 56 33 52 30     E-post bergen@ditech.no
Ditech AS ble etablert i 1989 og har gjennom målrettet innsats over mange år fått en ledende posisjon som leverandør av filter til vei, anlegg, 
transport, industri, marine, offshore, fiskeri og havbruk. Vi lagerfører filter og filterelementer fra flere av verdens ledende filterprodusenter. 
Våre medarbeidere har høy kompetanse og gir veiledning til å løse små og store filterproblem. 
Stort lager, effektiv logistikk og en sentral beliggenhet sikrer tilgjengelighet og hurtige leveranser. 
Fokus på Kvalitet - Kunnskap - Service
Vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet fra serviceinnstilte og kunnskapsrike medarbeidere. Ditech AS er sertifisert etter ISO sin 
kvalitetstandard NS-EN ISO 9001:2015. Vi er også miljøsertifisert ihht. NS-EN ISO 14001:2015 og er kvalifisert for 
leveranser ihht. Achilles ID:26501

Endress+Hauser AS
Dølasletta 4
3421  LIERSKOGEN
Tlf. 32 85 98 50 Faks 32 85 98 51
Hjemmeside www.no.endress.com E-post info@no.endress.com 

  Instrumentleverandør:  -  Nivå, mengde, trykk, temperatur
  Leverer innen:  -  Olje/Offshoreindustri
    -  Shipsindustri
    -  Landbasert industri

Cowab
Pb 288
2041  KLØFTA
Tlf. 63 94 76 60 
Hjemmeside www.cowab.no E-post info@cowab.no

For deg som søker produkter til Industri, Verksted, Lager, Transport og Kontor

Vi tror at du savner en leverandør som har markedets bredeste og dypeste sortiment innen Verksted, Lager, Løft, 
Transport og Material håndtering. Et håndplukket sortiment med de optimale og beste produktene innen hvert 
segment. Og en brennende interesse og dyp kunnskap innen disse områdene. 
Alt for å forenkle din arbeidsdag.
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EURO EXPO
Kryddstigen 9
SE-802 92  GÄVLE
Tlf. +46 26 18 10 00
Hjemmeside www.euroexpo.no E-post info@euroexpo.se

EURO EXPO arrangerer regionale IndustriMesser for å tillrettelegge tids- og kostnadseffektive
møter mellom kjøper og selger. 

EURO EXPO vil i løpet av 2020 arrangere 15 IndustriMesser, hvorav 10 i Sverige og 5 i Norge.

GPA Flowsystem AS
Postboks 427
1401  SKI
Tlf. 64 85 68 00 Faks 64 85 68 01
Hjemmeside www.gpa.no E-post info@gpa.no

GPA er en av Skandinavias ledende leverandører av rørsystem og komponenter innen flowteknikk.
Vi representerer noen av bransjens ledende varemerker og tilbyr et komplett sortiment i både plast og metall.

Vi har spesialisert oss på områdene industri, VA/VVS, bygg og anlegg, pharma og offshore.
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 ● Nettanalysatorer
 ● Kompakte modulære målere
 ● Standard og delbare strømtransformatorer
 ● Fleksible delbare strømtransformatorer
 ● Controllere med datalogging og web-server funksjonalitet
 ● Serielle grensesnitt: Modbus RS485 eller TCP/IP, MBus, 
BACnet IP eller MSTP

Måleutstyr for energioppfølging

Tel. 35 93 08 00  -  www.gavazzi.no



Hytorc Norge AS
Kanalvegen 6
4033  STAVANGER
Tlf. 51 71 54 00 Faks 51 71 54 01 
Hjemmeside www.hytorc.no E-post kundeservice@hytorc.no 
Hvem er vi
Hytorc Norge AS har et totalkonsept som gjør at vi kan tilby de beste løsninger innen boltforbindelser on- og 
offshore. Vi leverer hydrauliske, luftdrevne og mekaniske verktøy for tiltrekking med moment.

Vårt totalkonsept består av
Unike momentverktøy - Engineering - 3D modellering - Kurs - Kalibrering - Boltetesting - Serviceverksted - 
Hydrauliske jekker - Opprettere - Gjengerensere - Kraftpiper - Transportkasser
Med dette konseptet er vi bare best! 

IKM Instrutek AS
Elveveien 28
3262  LARVIK
Tlf. 33 16 57 00 Faks 33 16 57 01
Hjemmeside www.IKM.no/ikm-instrutek E-post IKMinstrutek@IKM.no
 •  Laseroppretting  •  Termografi
 •  Vibrasjonsmåling  •  Test- og måleinstrumenter
 •  Kurs og seminar  •  Feltinstrumentering
IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og 
tjenester til blant annet shipping, offshore, industri, offentlig sektor og øvrige virksomheter med ulike måletekniske 
behov. Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon, 
prosessinstrumentering, tilstandskontroll, kalibrering og skaffevarer.

Grønsås Vikleverksted AS
Ole Mustadsvei 4
2827  HUNDALEN
Tlf. 61 13 50 60 Faks 61 13 50 68
Hjemmeside www.gronsas.no E-post postmaster@gronsas.no
Vi lagerfører:  
 Elektromotorer  Girmotorer
 Lensepumper  Kulelager
 Kilereimer, reimskiver  Taper lock boss
 Akselkoblinger  Kjeder, kjedehjul
 Simringer, O-ringer, seegeringer

Vi skaffer alt etter kundens behov!

HEIDENHAIN Scandinavia
Orkdalsveien 15
7300  ORKANGER
Tlf. 72 48 00 48 Mob 47 81 78 66
Hjemmeside www.heidenhain.no E-post info@heidenhain.no 

På messen viser HEIDENHAIN: 
- Pulsgivere, vinkelgivere, lineære målestaver. 
- for bruk i Kvalitetssikringsarbeidet
- for bruk i generell automasjon.  

- HEIDENHAIN CNC styringer og utstyr for automatisert produksjon.
- CNC programmering og produksjonsstyring. 
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IMS Technologies AS
Molandsveien 22
4994  AKLAND
Tlf. 37 14 32 00 
Hjemmeside www.imstec.no E-post tli@imstec.no

I tillegg til vårt eget produkt som er vanntatte dører til skip og offshore, Vi tilbyr produksjonskapasitet på: 

Laserskjæring i stort format, 8x3mtr. Tykkelse max. 25mm | Knekking opp til 6 mtr. bredde 

| Robotisert maskinering | Automasjon. 

Sammen med våre mange samarbeidspartnere ønsker vi å fremstå som en komplett leverandør.

Les om oss på www.imstec.no

IMS Maskinering AS
Molandsveien 22
4994  AKLAND
Tlf. 37 14 32 00 
Hjemmeside www.imsmaskinering.no E-post kno@imstec.no

Moderne maskiner, dyktige medarbeidere og gode underleverandører gjør oss til en pålitlig og allsidig leverandør.
Maskinparken er tilrettelagt både for ubemannet serieproduksjon, samt stykkproduksjon av store og små
komponenter. Våre dreiesentere og maskineringsentere passer bra til seriestørrelser 1-10.000 stk.
IMS Maskinering er en underleverandør til industrien som leverer hovedsaklig i Norge, men gjør også
leveranser internasjonalt.

Les om oss på www.imsmaskinering.no

Interroll AS
Kobbervikdalen 65 
3036  DRAMMEN
Tlf. 32 88 26 00
Hjemmeside www.interroll.no E-post no.sales@interroll.com

Vi er ledende innen Trommelmotorer, ruller, drevne ruller samt MCP.

Kardex Norge AS
Roseveien 1
2007  KJELLER
Tlf. 63 94 73 00
Hjemmeside www.kardex-remstar.no E-post info.remstar.no@kardex.com

Kardex er en av verdens ledende leverandører av automatiserte løsninger for lagring, plukking og
materialhåndtering. Våre produkter er utviklet for å øke produktivitet, optimere lagringsplass og forbedre
effektiviteten til våre kunder. Ut fra deres behov og ønsker, designer vi en beste mulig løsning fra et produktutvalg i
verdensklasse.
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Kosan Gas Norge AS
Brynsveien 2-4
0667  OSLO
Tlf. 22 88 30 80 
Hjemmeside www.kosangas.no E-post norge@kosangasnordic.com
Kosan Gas er en av de ledende leverandører i Norden av petroleumgass (LPG). 
Bedriften har levert energiløsninger i mer enn 80 år. I Norge server vi bulkgasskunder – både i det private markedet, mindre 
bedrifter og tungindustri med mer miljøvennlig og effektiv energi. 

Konvertering fra olje til gass (LPG) 
Oljeforbrukende bedrifter i alle størrelser kan spare penger og CO2 ved å skifte oljen ut med LPG. 

Kosan BioMix – en grønnere LPG 
Med Kosan BioMix kan virksomheter spare miljøet for enda mer CO2. Besøk oss på vår stand på EuroExpo for ytterligere 
informasjon.

KROHNE Norway AS
Avd. KROHNE Instrumentation 
Dillingtoppen 21
1570  DILLING
Tlf. 69 26 48 60
Hjemmeside www.krohne.no E-post Norway@krohne.com

KROHNE Instrumentation er enn ledende leverandør av måleinstrumenter og produkter for signalbehandling.
På messen viser vi frem flere spennende nyheter innenfor mengde & nivå måling, signalbehandling, trykkmåling
& gassdeteksjon.
Vi ser frem til en hyggelig prat på EURO EXPO messen, og ønsker hjertelig velkommen til vår stand.

Lindberg & Lund AS
Torvuttaket 89
1540  VESTBY
Tlf. 64 97 55 55 Faks 64 97 55 56 
Hjemmeside www.lindberg-lund.no E-post post@lindberg-lund.no

Lindberg & Lund AS er importør og distributør av en rekke kjente varemerker som er begreper i norsk industri.
Dette er produkter blant annet innen smøremidler, konstruksjons lim, komposittmaterialer, innstøpingsmasser osv.

Lindberg & Lund AS representerer kjente varemerker som:
• Molykote • Exxon Mobil • Dow Corning • Huntsman/Araldite
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Logistikk og Ledelse
Nydalsveien 12 C, Postboks 24 Nydalen
0412  OSLO
Tlf. 93 48 42 12  
Hjemmeside www.logistikk-ledelse.no E-post anina.akredalen@egmont.com

Logistikk & Ledelse er markedsplassen for innkjøps- og logistikksjefer, daglige ledere, IT-sjefer og andre 
beslutningstakere. 

Logistikk & Ledelse har egne seksjoner for:
Innkjøp • IT-systemer • Lager- og produksjonsstyring • Transportøkonomisering

Er Logotype

Lyma Kemiteknik AB
Box 130
SE-232 22  ARLÖV
Tlf. +46 40 43 88 00  
Hjemmeside www.lyma.no E-post info@lyma.com

Lyma Kemiteknik er et spesialistforetak innenfor strømningsteknologi, med et omfattende sortiment av pumper, 
ventiler og rørsystemer for korrosive og vanskelige tilpasninger. Våre kunder befinner seg først og fremst innenfor 
den skandinaviske prosessindustrien. Siden starten i 1979 har vi vokst til å bli en av de ledende leverandørene av 
strømningsteknikk til prosessindustriens tøffeste bruksområder.

Maskinregisteret
Nydalsveien 12 C, Postboks 24 Nydalen
0418  OSLO
Tlf. 92 81 35 59   
Hjemmeside www.maskinregisteret.no E-post ronny.skas@egmont.com

MASKINREGISTERET er Norges største kontaktorgan for maskiner og utstyr innen verksted- og industrisektoren.
Med annonser i MASKINREGISTERET når du flest innen disse viktige målgruppene.
Med totalopplag på ca. 9.000 eksemplarer er bladet et viktig forum for nye ideer med annonser, produktnytt og bransjestoff.

MEGTEC SYSTEMS AB
Olskroksgatan 30
SE-416 66  GÖTEBORG
Tlf. +46 70 691 51 85 Faks +46 31 22 83 19
Hjemmeside www.megtec.com E-post mpoulsen@megtec.se

MEGTEC med kontor i bla Göteborg, fokuserar på miljöutrustning av industriella utsläpp, såsom stoftpartiklar (PM), 
kväve- och svaveloxider (NOx & SOx), volatile organic compounds (VOC) etc. Vi har mångårig erfarenhet inom 
teknologier som elektrostatiska filter (ESP), textilfilter (FF), skrubbrar, selektiva och ickeselektiva katalytiska system 
(SCR/SNCR) samt regenerativa termiska oxidationssystem (RTO). Vi är ett marknadsledande och globalt företag 
med tillverkningsenheter i flera länder. MEGTEC Systems AB ingår i segmentet Clean Technology System (CTS) 
inom koncernen Dürr MEGTEC.
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IndustriMesser 2020
EURO EXPOs forretningsidé er å tilrettelegge tids- og kostnadseffektive møter mellom 
kjøper og selger.
For å kunne gjennomføre dette arrangerer vi regionale Messer i nærheten av bedriftens
kundekrets mot produksjonsindustrien.
Til Messene inviterer vi beslutningstakere innen drift, el-forsyning, innkjøp, konstruksjon, 
produksjon og vedlikehold, samt verneombud for regionens produksjonsbedrifter.
Dette betyr at vi hjelper mange bedrifter til å bygge forretningsrelasjoner både 
på kort og lang sikt.
Hvis dette høres interessant å få nye kontakter på en kostnadseffektiv måte, 
kan du ringe oss og vi vil fortelle deg hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

22 - 23 jan  Karlstad 
12 - 13 feb  Uppsala 
25 - 26 mar  Skellefteå 
13 - 14 maj  Oskarshamn
27 - 28 maj  Södertälje 
26 - 27 aug  Eskilstuna 
  9 - 10 sep   Lund 
23 - 24 sep  Falun 
   4 - 5   nov  Kiruna   
18 - 19 nov  Örebro

Sverige

kiruna

skEllEftEå

falun

södErtäljE

uPPsala

oskarsHamn

lund

karlstad
örEbro

kristiansand

bErGEn

ålEsund

Harstad

tromsø

Eskilstuna

PaPir • massE • offsHorE • GruvE • vErkstEd • mEdisin • nærinGsmiddEl • Produksjon • mEtall • ProsEss • stål • lab • marinE

Norge
29  - 30 jan  Tromsø
22 - 23 apr  Bergen    
  6 - 7  maj  Kristiansand 
  2 - 3  sep  Ålesund
28 - 29 okt Harstad

 +46 (0)26 18 10 00     www.euroexpo.no     info@euroexpo.se



MRC Global Norway AS Instrumentation division
Prestebråtan 21
3300  HOKKSUND
Tlf. 51 95 94 00 Faks 51 95 94 01
Hjemmeside www.mrcglobal.no E-post instrument.hokksund@mrcglobal.com

MRC Global Norway AS, Instrumentation Division – Din ekspert på måleteknikk

MRC Global Norway AS, Instrumentation Division, er leverandør av instrumenter for temperatur-, trykk-, nivå-, 
mengdemåling, analyseutstyr, instrument tube fittings, ventiler, manifolder, aktuatorer og relevant tilbehør til offshore, 
marine og landbasert industri. Vi representerer markedsledende leverandører innenfor disse feltene i tillegg til at vi 
er Norges største produsent av instrumenter for trykk- og temperaturmåling.

Nessco AS
Postboks 3 Furuset
1001  OSLO
Tlf. 22 91 85 00 Faks 22 91 84 92
Hjemmeside www.nessco.no E-post firmapost@nessco.no

Nessco er Norges eneste totalleverandør av kompressorer, blåsemaskiner og vakuumpumper med tilhørende
servicetjenester. Vi vet hvor viktig det er å ha et driftssikkert trykkluft- eller vakuumanlegg, og har derfor bygd
opp en av bransjens beste serviceavdelinger. Vi tilbyr serviceavtaler for forebyggende vedlikehold og service.
Med en trykkluft- eller vakuumløsning fra Nessco kan du redusere energiforbruket med 40-50 % i forhold til
en tradisjonell løsning, og dermed spare både kostnader og miljø!

NTT AS
Skippergata 8
3732  SKIEN
Tlf. 35 90 57 70 Faks 35 90 57 79
Hjemmeside www.ntt.no E-post post@ntt.no

Vi har i mer enn 25 år levert kvalitetsprodukter og løsninger, innen trykkluft- og verktøyteknikk,
fra verdens ledende produsenter. Med landets bredeste produktsortiment innen trykkluft,

vil vår kompetanse og erfaring gi deg mulighet til å redusere totalkostnadene og øke
din bedrifts produktivitet og konkurransedyktighet.

Trykkluft- og verktøyteknikk

OEM Automatic AS
Postboks 2144 Strømsø
3003  DRAMMEN
Tlf. 32 21 05 05
Hjemmeside www.oem.no  E-post post@oem.no 

OEM Automatic er en av Europas ledende leverandører av 
komponenter for prosess- og industriautomasjon. 

Et bredt og dypt sortiment, sammensatt av produkter fra ledende 
produsenter gir kunden en unik mulighet å samle sine innkjøp fra en leverandør. 

Vi har webshop. Se din pris og aktuell lagerstatus per artikkel.
Behandle ordremaler og se full ordrehistorikk.

Registrer din bestilling når du ønsker – uansett tid på døgnet.

 12
www.euroexpo.no



Otto Olsen AS
Trondheimsveien 183
2020  SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 89 08 00 
Hjemmeside www.oo.no E-post post@oo.no

Otto Olsen er en markedsledende norsk leverandør av bl.a. tetninger og teknisk gummi, transmisjonsprodukter,
støpte og maskinerte produkter i plast, celleplast, spesial smøremidler og slanger. Otto Olsen ble etablert i 1866
og er et privat eid aksjeselskap med en omsetningen på ca 400 millioner kroner og 130 ansatte.

Roxtec AS
Grinidammen 4
1359  EIKSMARKA
Tlf. 67 87 08 50  Faks 67 87 08 51
Hjemmeside www.roxtec.no E-post info@roxtec.no

Roxtec kabel- og rørgjennomføringer med Multidiameter™ 

Fleksible og sikre tetningsløsninger for beskyttelse av liv og verdier.
Roxtec tilbyr testede og sertifiserte løsninger som beskytter mot de fleste risikoer som vann, brann, gass, EMC/EMP, 

eksplosjon og vibrasjon, skadedyr, strekkavlastning og lyd. Vi har både standardiserte produkter og 
spesialtilpassede løsninger, slik at du alltid kan finne den løsningen som passer best for ditt behov. 

I tillegg jobber vi alltid for å gi deg kort leveringstid, høy grad av teknisk kompetanse og service.

Safelift

Hjemmeside  www.safelift.se  
Tlf  +46 70 925 07 51  E-post pernilla.faanes@safelift.se
Tlf          +46 72 553 53 70 E-post  helena.arrhen@safelift.se

Pelarliftar för säkert arbete inomhus
Safelift är en svensktillverkad kompakt och smidig pelarlift för säkert arbete inomhus. 
Våra liftar kännetecknas av lågt insteg, liten svängradie och låg vikt. Safelift gör ditt arbete upp till 5 
meter säkert! 

Scanautomatic & ProcessTeknik
Svenska Mässan i Göteborg den 6-8 oktober 2020

Tlf. +46 317 08 80 00 Faks +46 317 08 86 44
Hjemmeside www.scanautomatic.se E-post scanautomatic@svenskamassan.se
Hjemmeside www.processteknik.info E-post processteknik@svenskamassan.se
Nordens största mötesplats för framtidens automation och processteknik.
ProcessTeknik  - En branschöverskridande mötesplats för hela processindustrin med fokus på ny processteknisk  
    utrustning & lösningar inom livsmedels- läkemedels- papper & massaindustri, petrokemi, raff,   
    kemisk industri, gruv- & stålindustri.

Scanautomatic - Den självklara mötesplatsen för svensk industri när det gäller digitalisering, automation, ny teknik,  
    nya affärer och kunskapsöverföring. Det är här framtidens komponenter, automationslösningar
    och lösningar gällande digitalisering inom industrin presenteras. 
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Schneider Electric
Sandstuveien 68   
0680  OSLO
Tlf. 23 19 12 00  
Hjemmeside www.se.com/no  E-post soeren.duvier@schneider-electric.com

Schneider Electric er en global leder innen energihåndtering og automatisering i bygg, industriprosesser, datasentre 
og infrastruktur. Vi hjelper norsk næringsliv å håndtere energi og prosesser på en mer sikker, effektiv og 
fremtidsrettet måte. Med innovativ IoT-teknologi satser vi på å øke våre kunders produktivitet, lønnsomhet og 
bærekraft, slik at de er klare for å takle internasjonal konkurranse i en verden med store miljø- og klimautfordringer.

Selecta Norge AS
Mølleparken 4 
0459  OSLO
Tlf. 91 85 79 91
Hjemmeside wwww.selecta.no E-post knut-olav.lindberg@selecta.com

Selecta/Pelican Rouge er ledende i 15 europeiske land innen automattjenester og kaffe- og vannløsninger. Med en 
årlig omsetning på 1,3 milliarder euro, er våre 8.850 høyt utdannede Selecta-ansatte dedikert til å levere kvalitets 
kaffe, mat og drikke til deg, enten du er på arbeidsplassen, på farten eller for hoteller, restauranter og kafeer.
I Norge serverer vi over 8000 fornøyde bedrifter gjennom 15000 maskiner. 
Med vårt eget kaffebrenneri, Pelican Rouge Coffe Roaster, garanterer vi den beste smaken.

SEW - Eurodrive AS
Solgaard skog 71
1599  MOSS
Tlf. 69 24 10 20 
Hjemmeside www.sew-eurodrive.no E-post sew@sew-eurodrive.no

SEW-Eurodrive er en global leverandør med montasjefabrikk i Moss og servicesenter i Trondheim.

Vi lever produkter og tjenester innen følgende områder: 
• Gir, motorer og industrigir   • Frekvensomformere og andre elektroniske styringer 
• Service (elektronikk og elektromekanikk) • Avanserte produkter innen servo- og desentralisert teknologi
• Systemløsninger     • AGV

Vi har produksjons- og montasje fabrikker i mer enn 50 land.  24/7 Service  TLF: 922 12 765

Siemens Financial Services 
Østre Aker Vei 88
0596  OSLO
Tlf. 22 63 30 80
Hjemmeside www.siemens.no/finance E-post salessupport.sfs.no@siemens.com

Finansiering for verksted og verktøy. 
Siemens Financial Services er en industribedrift og jobber med hver enkelt bedrift for å forstå bransjen 

slik at vi kan finne den beste løsningen og skreddersy finansieringsløsniger for hver kunde. 
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SKF Norge AS
Gjerdrumsvei 8, Pb 173 Grefsen
0409  OSLO
Tlf. 23 18 29 90
Hjemmeside www.skf.no
SKFs lokalavdeling: Luramyrveien 19, 4313 Sandnes. Tlf. 51 63 62 10 

SKF har vært en ledende global teknologileverandør siden 1907. Vår styrke er evnen til å utvikle ny teknologi 
som deretter anvendes for å skape produkter som gir kundene våre konkurransefortrinn. Dette oppnår vi ved å 
kombinere vår praktiske erfaring fra over 40 bransjer med kunnskap fra SKFs ulike teknologiplattformer:  
Lager, tetninger, smøresystemer, mekatronikk, tilstandskontroll og servicetjenester.

SMI Snowmakers AS
Postboks 2225 Strømsø
3003  DRAMMEN
Tlf. 32 23 80 00
Hjemmeside www.Snowmakers.no E-post post@smisnowmakers.no

Alvenius komplette hurtigkoblings stålrørsystem FlowMax® omfatter alt du behøver for 
å designe markedets mest kostnadseffektive rørsystem.
Alvenius fokuserer på segmentene gruve & tunnel, industri, brannbeskyttelse, snøproduksjon, 
vann & avløp samt spesialapplikationer.
SMI Snow Makers AS representerer Alvenius i Norge og har brukt rørsystemet til Alvenius 
de siste 20 år i snøproduksjon.

Staubo Elektro-Maskin AS
Bjørnerudveien 12 C
1266  OSLO
Tlf. 22 75 35 00 Faks 22 75 35 01
Hjemmeside www.staubo.no 

Staubo Elektro-Maskin AS, holder til i Oslo, og har siden oppstarten i 1959 jobbet ut mot kunder i hele Norge og 
også kunder i andre land. Vi er i dag en solid leverandør med høy kompetanse på alle våre produktgrupper. 
Vi leverer UPS’er, batterier, omformere, batteriladere, micro, mini og medium størrelse elektromotorer, diesel 
generatorer og mye mye mer. Staubo Elektro-Maskin AS er en del av det nordiske Celltech gruppen, hvor vi har to 
egne fabrikker for skreddersydde batteriløsninger. Vi har også siden 2012 vært heleid av Addtech-konsernet. 
Vi har flere leverandører innenfor de samme segmentene, og kan derfor hjelpe nettopp deg med å finne den beste 
løsningen.

STORK AS
Brynsveien 100 
1352  KOLSÅS
Tlf. 67 17 64 00 Faks 67 17 64 01
Hjemmeside www.stork.no E-post stork@stork.no

Stork AS er en landsdekkende leverandør av elektro- og automasjonsutstyr.
Automasjonsavdelingen leverer bl.a komponenter for styring og regulering av temperatur, trykk, fukt, 
gjennomstrømning, nivå og EX-materiell for industri og skip. Stort produktutvalg og omfattende lagerbeholdning 
betyr raske leveranser på de fleste av våre automasjonsprodukter.
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 Mange produkter, et felles mål- 
 optimalisering og kostnadsreduksjon 
 gjennom innovative og miljøriktige løsninger.

www.sew-eurodrive.no

SEW-EURODRIVE - Driving the world

Sulzer Pumps Wastewater Norway AS
Industriveien 42
1337  SANDVIKA
Tlf. 67 55 47 00 Faks 67 54 86 03
Hjemmeside www.sulzer.com E-post post.norge@sulzer.com

Sulzer er en av verdens største pumpeleverandører og leverer et bredt spekter pumper, omrørere og luftesystemer. 
ABS, Ahlstar og Scaba er noen av våre kjente varemerker med produkter som brukes innen pumpeapplikasjoner for 
privat, kommunalt og industrielt vann og avløp. Våre produkter og servicetjenester kjennetegnes for høy kvalitet og 
innovasjon.

Teknisk-Service a/s
Skattøravegen 80
9018  TROMSØ
Tlf. 77 62 43 70 
Hjemmeside www.tekniskservice.no E-post firmapost@tekniskservice.no

Teknisk-Service a/s holder til i Tromsø Vi er forhandler for KAESER kompressorer og trykkluftutstyr, og KÄRCHER 
rengjøringsmaskiner for proffe og private brukere. Har eget serviceverksted og service ute hos kunder i hele Nord 
Norge. Vår butikk Kärcher Center Tromsø har det meste av rengjøringsmaskiner, tilbehør og vaskemidler.
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Teknor
Gamtoftveien 8 
9415 HARSTAD
Tlf. 77 04 17 00 Faks 77 04 17 17
Hjemmeside www.teknor.as E-post post@teknor.as

Norges best utrustede verksted for elektriske maskiner
Teknor VPI – Vakuum Trykk Impregnering, den beste metode for levertidsforlengelse
Vikling, revisjon, ingeniørservice, forebyggende vedlikehold, automasjon, sertifisering

Teknor kontrollsenter. online maskinovervåkning, tilstandskontroll

ISO 9001 – ISO 14001 sertifisert

Trainor Elsikkerhet AS
Postboks 554 Sentrum
3101  TØNSBERG
Tlf. 33 37 89 00 
Hjemmeside www.trainor.no E-post post@trainor.no
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• IndustriMesser i Norden • Regionale FagMesser i nærheten av din kundekrets
• Riktig beslutningtakere • 100% kundekontakt • Kostnadseffektivt

Bestill din stand redan idag! Kontakt oss på
+46 (0)26 - 18 10 00 eller info@euroexpo.se

Åsane Senter 58, ULSET/BERGEN



Treotham AS
Postboks 176
1377  BILLINGSTAD
Tlf. 66 77 83 20 
Hjemmeside www.treotham.no E-post treotham@treotham.no

TREOTHAM AS er en leverandør til industri, maskinbyggere, kjøretøy/transport, forskning, skip/offshore.

Maskinsikkerhet
Releer/PLS
Lysgitter/bom 

Fotoceller
Lasersensorer
Givere

Sikkerhetslåser
Syrefast
IP69

Kabelbeskyttelse
Slanger & Nipler
Plast/Metal

Nipler
Ex-Kapslinger
Ex-Nipler 

Kabelkjeder
Dragchain
Energikjeder

Ex-Utstyr
Ex-Kapslinger
Ex-Nipler

Truck1
Postboks 5176
9284  TROMSØ
Tlf. 77 63 96 00
Hjemmeside www.truck1.no E-post post@truck1.no

Truck1 AS har et rikholdig produktspekter og kan tilby alt fra utstyr for lett materialhåndtering og trucker i alle
varianter. Sortimentet vårt er håndplukket fra ledende produsenter og dekker behov for driftssikre løsninger for
logistikk, lager og varehåndtering innenfor de fleste bransjer – inkludert spesialprodukter for
næringsmiddelindustrien.

Underhåll 10-13 mars 2020, Svenska Mässan 

SE- 412 94  GÖTEBORG
Tlf. +46 317 08 80 00
Hjemmeside www.underhall.se E-post info@underhall.se

Underhåll 2020 är norra Europas främsta branschöverskridande forum för drifts- och underhållsfrågor.
Mässan är ett måste för både tekniker och beslutsfattare som arbetar med underhållsrelaterade frågor.

Senast pratade 330 utställare teknik med 11 973 besökare från 5 000 företag.
Ytterligare information samt utställarlista finner du på www.underhall.se

WAGO Norge
Jerikoveien 20 
1067  OSLO
Tlf. 22 30 94 50  
Hjemmeside www.wago.no E-post info.no@wago.com

WAGO er oppfinneren av fjærklemme teknologien, og det har vært grunnmuren i våre produkter siden starten i 
1951. Vi leverer komponenter og løsninger til applikasjoner innenfor Energi, Marine, Havbruk, Infrastruktur og Bygg. 
På årets messe vil du få vite mer om våre nyskapende produkter og løsninger innenfor både automasjon og 
koblingsteknikk.
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