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BAKGRUNN:
- MT-Technology og Metallteknikk Forus
fusjoneres sammen til MT-Solutions.
- Kjernevirksomhet : design, beregning og
produksjon av løsninger innen mekaniske
disipliner
- Omsetningsmål 2017, Ca 50 MNOK
- Lokalisert i Larvik, og Forus
- 25 ansatte
- Bak MT-Solutions står Industrikonsernet BR
Industrier AS

ETABLERING AV MT-SOLUTIONS
MT Technology overtar maskineringsvirksomheten til AS Metallteknikk,
med virkning fra 1.januar 2017. I forbindelse med overtagelsen vil
virksomheten skifte navn til MT Solutions AS, et navn som tydeliggjør
Selskapets ønske om å tilby eksisterende og nye kunder en mer
komplett service.

HVEM ER MT-SOLUTIONS
Etableringen av MT-Solutions er en markedstilpasning for å bygge en
totalleverandør for design og produksjon av løsninger innen mekaniske
disipliner. MT-Solutions tilbyr tjenester gjennom følgende segmenter i
markedet; offshore, landbasert industri og offentlige anskaffelser.
Bak MT-Solutions står bunnsolide BR Industrier med historie tilbake til
1985 innen en rekke segmenter av Norsk industri som, Landbruk,
energi, industri, og oljevirksomhet. BR Industrier er bygget stein for
stein basert på sterk lidenskap og mye entusiasme i over 30 år.

MT-SOLUTIONS KAPABILITET


Sterk kompetanse:
Vi tilbyr er kompetent, fleksibelt og løsningsorientert team av
10ingeniører lokalisert i Selskapets lokaler i Larvik, Vestfold.
Et differensiert og markedstilpasset maskinverksted med
15mekanikere/CNC operatører Lokalisert i selskapets lokaler
på Forus, Rogaland



Moderne designverktøy og maskinpark:
Et teknisk miljø som benytter avansert programvare for
konstruksjon og beregninger.
Vårt verksted har en moderne maskinpark med alle muligheter
innen produksjon, maskinering, Sammenstilling og testing



Løsningsorientert stab:
Vi tilbyr løsninger til et bredt spekter av norske og
internasjonale kunder, så vel private som offentlige



Konkurransedyktige:
Selskapet har base sentralt i Vestfold og Rogaland, og kan
betjene kunder over hele Sør-Norge med umiddelbar nærhet
til kunden. Lav kostbase gir konkurransedyktige priser



Sertifiseringer:
MT-Solutions er satt til å kunne kvalifisere seg og påta seg
totalentrepriser, gjennom følgende sertifiseringer: ISO 9001,
Achilles, Sellicha og ISNetworld.



Samarbeidspartnere:
MT-Solutions er en del av MT-Group og tilbyr gjennom sitt
søsterselskap også førsteklasses tjenester innen plate og sveis



Solid økonomisk forankret:
BR Industrier, som hovedeier i MT-Solutions vil gi en solid
økonomisk trygghet for våre kunder og leverandører
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MT-GROUP:
I første kvartal 2015 etablerte MT-Technology og Metallteknikk MT-Group, en
organisering av det tette samarbeidet mellom de to selskapene. Dette har vært en viktig
satsning, og gjør MT-Solutions og Metallteknikk komplementære innenfor en rekke fagdisipliner. Metallteknikk på Bryne, vil nå kunne fokusere enda mer på produksjon av
sveiste konstruksjoner, platebearbeiding, og trykkpåkjent utstyr innen alle
materialkvaliteter, mens MT-Solutions vil fokusere på prosjektgjennomføring,
produksjon, og sammenstilling av maskin-konstruksjoner.

MULIGHETER:
MT-Solutions med denne løsning, kan bli med på utvikling av spesial-løsninger og
spesialtilpasninger for flere produktkategorier innen Offshore/Subsea, marine,
landbasert industri, og infrastruktur.
Eksempler på dette er:







Produksjon, sammenstilling og testing av Subsea/Offshore utstyr
Design og produksjon av prosessutstyr
Design og produksjon av trykkpåkjent utstyr
Spesialutvikling av produksjonsutstyr/transportutstyr
Feed-studier, og design/beregningsoppdrag
Totalentrepriser/EPC leveranser.

MT-Solutions blir nå en fullverdig leverandør, som kan håndtere prosjekter etter de
respektive kunders ønske og behov. Målsettingen er å kunne være en "One-Stop-Shop
supplier", hvor MT-Solutions tiltrer som en god samarbeidspartner som ivaretar kundens
interesse, og konkrete behov.

Kontaktinformasjon
Jarle Skjæveland
Leder

Tom Johansen
Teknisk Leder

Premakumar Thambirajah
Salg & FU Leder

Ole Kvadsheim
Produksjonsleder

Eldar Fuglestad
Salg/Kalkulasjon, Produksjon

Tlf: +47 97640474
Email:
jsk@mt-solutions.no

Tlf : +47 90114183
Email:
tjo@mt-solutions.no

Tlf: +47 91711325
Email:
prem@mt-solutions.no
www.mt-solutions.no

Tlf: +47 92623614
Email:
okv@mt-solutions.no

Tlf: +47 40611333
Email:
efu@mt-solutions.no

Besøksadresse Larvik
Løkka 9, 3271 LARVIK

Besøksadresse Forus
Forusbeen 222, 4313 SANDNES

