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MT-Solutions er 1 år

MT-SOLUTIONS AS:
Hovedkontor og mekanisk
verksted - Forus , Rogaland.
Avdelingskontor engineering /
prosjekt - Larvik, Vestfold

I Desember 2016 ble MT-Solutions etablert ved at MT-Technology overtok
maskineringsvirksomheten til Metallteknikk og begynte en prosess for å bygge
opp en totalleverandør for design, produksjon og leveranse av mekaniske
løsninger. Den 1. Januar 2017 var vi i gang, og året har vært svært innholdsrikt:
•
•

25 ansatte
•
Leverandør av mekanisk utstyr
og løsninger.
Kjernevirksomhet innen
landbasert, oljerelatert,
maritimt og næringsmiddel
industri.
Benytter avansert CNC operert
utstyr, kombinert med lang
fagkunnskap innen produksjon,
konstruksjon, og beregning av
maskiner.
Er en del av DI-MEK alliansen

•

•
•

Vi har sertifisert oss i henhold til ISO9001:2015
Vi har kvalifisert oss som leverandør mot mange sentrale kunder innen
norsk industri, offentlige innkjøpere og oljeservicenæringen nasjonalt
samt internasjonalt
Vi har levert skreddersydde mekaniske løsninger i henhold til avtalt
kvalitet, tidsramme og kostnadsrammer
Vi har deltatt på konferanser/messer for å utvide nettverk og
markedshorisont OTD, TEKMAR, Telemarkskonferansen,
innovasjonsseminar i Vestfold, og en rekke andre arenaer som er
viktige for våre ambisjoner
Verkstedet er bygget om, dette er nå et fullverdig komplett mekanisk
leveringssenter, hvor vi kan utføre montasje, testing og ferdigstilling
av maskiner og produkter.
Vi deltar i spennende utviklingsprosjekter innen energi og
miljøteknologi innunder det Grønne skiftet

I tillegg har vi fått mye aktivitet hos eksisterende kunder og flere nye spennende
kunder. Vi håper at det i 2018 skal fortsette å skapes verdier og positive
opplevelser for våre kunder, slik at det er mulig å drive lønnsom og innovativ
industri i Norge.

VI ALLIERER OSS FOR Å BLI ENDA BEDRE:
I 2018, har vi sammen med våre søsterbedrifter Landbruk & Maskin, og OneCo
Solutions i BRI-Konsernet dannet en teknologiallianse for å kunne utnytte en
samlet kapasitet og samarbeide mer effektivt mot markedet. Denne alliansen
har fått navnet DI-MEK, og står for "Digitalisert Mekanisering". Sammen med
BR-Industrier som er hovedaksjonær i selskapene, kan vi påta oss større
oppdrag innen Landbasert Industri, Landbruk, Havbruk, Sjøfart, og Olje-relatert
virksomhet. Over 70 medarbeidere med fagkunnskap innen produksjon,
automasjon, service, vedlikehold, og produktutvikling står klare for oppdrag.

Besøksadresse Forus
Forusbeen 222
4313 SANDNES

Besøksadresse Larvik
Løkka 9
3271 LARVIK
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Miljøteknologi og Fornybar energi
MT-Solutions deltar i flere spennende prosjekter innen Miljøteknologi og fornybar
energi, hvor deler av utviklingen ansees av enkelte fagmiljøer til å kunne bli en "game
changer" innen det respektive fagområdet.
De siste to årene har vi lagt ned mye arbeide i kartlegging og utvikling av det
potensiale som ligger i dette segmentet.
MT-Solutions har sammen med flere kunder utviklet en rekke konsepter innen
fornybar energi og håndtering av miljøproblematikk. I årene som kommer vil MTSolutions satse på å bli en aktør som bidrar i partnerskap med andre.
Produksjon, sammenstilling, testing
Produksjonsenheten i MT-Solutions har flere tiår med erfaring av leveranser til subseasegmentet i Olje & Gass næringen. I 2017 har MT-Solutions som forretningsenhet også
prekvalifisert seg som leverandør til en rekke systemleverandører og teknologiutviklere
innen subsea-segmentet av oljeindustrien. Vårt produksjonsapparat er godt rustet og
klart for oppdrag og utfordringer. Vi kan påta oss produksjon, sammenstilling og testing
av de fleste typer Subsea utstyr. Egen CNC Maskinpark med 5-aksede maskiner med stor
kapasitet gir oss fordeler når vi produserer og bygger denne typen utstyr. Vi har også
lang erfaring med spesial-utstyr og prototyper.

Vi har hatt mange spennende oppdrag i 2017, og noen fortsetter langt inn i 2018. Vi har fått mange nye kunder, og
nettverket av samarbeidspartnere og leverandører er utvidet for å kunne vokse og betjene både nye og
eksisterende kunder effektivt og konkurransedyktig. Vi jobber også med å utvikle løsninger produkter innen
Miljøteknologi, fornybar energi og Industri – og vi har brukt 2017 på å utvikle våre verksteds og produksjonsfasiliteter slik at våre kunder innen Olje & Gass og Subsea – skal kunne få gjennomført større deler av sine
prosjekter hos oss hvis de trenger plass til sammenstilling og testing.

ENGASJEMENT MED TILSTREKKELIG KOMPETANSE, DREVET I ET JORDNÆRT OG INNOVATIVT MILJØ
ELDAR FUGLESTAD

JARLE SKJÆVELAND

TOM JOHANSEN

OLE KVADSHEIM

Tom

Telefon: 40 61 13 33
Epost:
efu@mt-solutions.no

Telefon: 97 64 04 74
Epost: jsk@mt-solutions.no

Telefon: 90 11 41 83
Epost: tjo@mt-solutions.no

Telefon: 92 62 36 14
Epost: okv@mt-solutions.no

Internett: http://www.mt-solutions.no
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