ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR
NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som
bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse.

Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter og tjenester som imøtekommer kundens
krav og forventninger. Sammen med våre kunder innen offshore, energi og maritime bransjer,
utvikler og leverer vi de riktige løsningene innen maskinering, mekanisk og elektro.
Vi leverer feilfrie produkter og tjenester, og oppfyller krav om leveringssikkerhet og service som
avtalt med våre kunder. Vi er bevisst på å sikre vår kvalitet gjennom en kontinuerlig forbedring
gjennom utvikling av faglig dyktighet, motivasjon, opplæring og kompetansehevning av våre
ansatte. Vi gjør alltid vårt ytterste for å imøtekomme våre kunder, og følger retningslinjene som
støttes gjennom prosedyrer og arbeidsinstrukser i vårt kvalitetssikrings/HMS-system.

30 YEARS EXPERIENCE AND EXPERTISE
NorWest AS is a family owned company located in Mid-Norway, with active owners and nearly
30 years of experience and expertise in machining and modification of mechanical parts and
products.
We ensure quality and safety, and provide products and service that meet customers demand
and expectation. Together with our clients in the offshore, energy and maritime industries, we
develop and supply the right solutions at the right time.
We strive to deliver flawless products and service, and fulfill supply and service agreement with
our customers. We are aware of and ensure the quality through continuous development,
improvement, motivation and commitment to all of our employees. NorWest AS will at all time,
ensure a safe and healthy working environment. And by involving our employees we maintain to
the greatest extent a sound safety culture in our daily operations according to our HSEQ system.
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MASKINERING | SVEISING | PLATEBEARBEIDING
| OVERFLATEBEHANDLING

MASKINERING
•
Bredt utvalg av Okuma CNC
fresemaskiner/senter
•
Dreiebenker og multimaskiner som gjør
flere operasjoner i samme oppspenning

MACHINING
•
Wide range of Okuma CNC milling
machines
•
Lathes and multi machines, can do
several operations without re-positioning

SVEISING
•
TIG, MIG og MAG sveis
•
Utstyr for å sveise stål, rustfritt og
aluminium
•
Sveisedokumentasjon i.h.t. NS-EN ISO
3834-2

WELDING
•
TIG, MIG and MAG welding
•
Equipment for welding steel, stainless
steel and aluminum
•
Welding documentations according to
NS-EN ISO 3834-2

PLATEBEARBEIDING
•
Laserskjærer
•
Gassbrennebord
•
Stanseautomat med bredt utvalgt av
verktøy
•
Plateknekker til de fleste typer jobber og
knekkelengder
•
Platesaks, gjengemaskin etc.

STEEL CUTTING
•
Laser cutter
•
Gas burner table
•
Stopping machine with wide range of
tools
•
Crack machine for different types of jobs
and lengths
•
Shears, power drive etc.

OVERFLATEBEHANDLING
•
Nytt og moderne anlegg med 4 separate
avdelinger
•
2 store lakkbokser med undertrykk, kan
kjøre 4 separate kabiner ved behov
•
Vaskehall med høytrykk og steamer
•
Sandblåsing/metalliseringshall med
gjenvinningsanlegg for blåsemateriale
•
Dokumentasjon; lakklogger, datablad for
lakktyper og tykkhetsmåling

SURFACE/PAINTING
•
Modern and high efficient with 4
different departments
•
2 big paint boxes with under-pressure,
can be split into 4 boxes when needed
•
High pressure painting
•
Blasting and metallization with recycling
of blasting material
•
Documentation and log of all processes
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ENGINEERING/CAM | MODIFIKASJON OG SERVICE
| SERVICEPERSONELL

ENGINEERING/CAM
•
Ulike programmer til 3D-modellering, 2D
tegninger, konstruksjon og visualisering
•
CAM-programmeringsprogram for
programmering av CNC-styrte maskiner
•
Prosjektledelse, dokumentasjon og
oppfølging

ENGINEERING/CAM
•
Different software for 3D modeling, 2D
drawings, construction and visualization
•
CAM-software for programming of CNCmachines
•
Project management, documentation
and close monitoring

MODIFIKASJON OG SERVICE
•
Fastprisprosjekter
•
Survey
•
Verkstedtjenester
•
Ferdigstillelse og installasjon
•
Totalleverandør

MODIFICATION AND SERVICE
•
Fixed price projects
•
Survey
•
Workshop service
•
Completion and installation

SERVICEPERSONELL
•
Sveisere
•
Industrimekanikere
•
Industrirørleggere
•
Automatikere
•
Elektrikere
•
Alt personell har fagbrev og godkjenning
for offshoreoppdrag

QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
•
Welders
•
Industrial mechanics
•
Industrial plumbers
•
Automation personnel
•
Electrician
•
All personnel are certified, and qualified
to work offshore
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NorWest AS, ADRESSE: Aakre, N-6290 Haramsøy | www.nor-west.no
PHONE: +47 70 20 94 00 | FAX: +47 70 20 94 01 | EMAIL: post@nor-west.no
For spørsmål om våre produkter og tjenester: inguiry@nor-west.no

