


DETTE ER JERGO.
Jergo er et internasjonalt aktivt selskap som tilbyr produkter og tjenester til all industri.

Virksomheten ble etablert i 1989 i Höganäs, Sverige, og  i dag drives våre operasjoner 
i hele Norden fra vårt svenske hovedkontor og vårt norske kontor på Askøy utenfor 
Bergen. 

Vi er markedsledende i Skandinavia når det gjelder salg og utleie av mobile maskiner, 
verktøy og tilbehør, og vi er spesialister på kalde arbeidsmetoder. Metoder som 
egner seg godt i miljøer hvor varmt arbeid krever store forberedelser og derfor er 
kostnadskrevende å gjennomføre. Vi kan tilby de beste alternativene når det gjelder å 
minimere driftsstans ved service og reparasjonsarbeid. Vårt brede sortiment består av 
utelukkende høykvalitetsprodukter fra verdens ledende produsenter, og vi ligger helt i 
forkant hva gjelder teknikk og metodeutvikling. 

Vår filosofi skaper et helhetskonsept som preges av kvalitetstenking og som gjenspeiler 
dine behov, krav og forventninger. 

La oss kostnadseffektivisere din virksomhet.

Kjetil Hatlebrekke 
CEO Jergo Group

Et solid selskap skaper trygghet innen utleie av maskiner og utstyr 
 
Hos Jergo kan du leie maskiner og utstyr til ulike prosjekter fra vår store 
skandinaviske leiepark, men maskiner alene blir ikke en komplett løsning. 
Jergo kombinerer maskiner med service, kunnskap og løsninger som forenkler 
virksomheten for våre kunder..  

Prosjektering - Forbedre effektiviteten i prosjektet 
 
Jergo stiller gjerne med et team tidlig i prosjekteringsfasen for å identifisere 
kundens behov samt få et fullstendig overblikk over prosjektets omfang. Vi tar 
hånd om behov rundt planlegging, utstyr, logistikk og opplæring.

Som kunde vil du få en kontaktperson under hele prosjektet , som tar seg av 
endringer i behovene underveis, slik at prosjektet drives fremover uten kostbare 
forsinkelser – Enkelt, sikkert og effektivt! 

Usikker på hvilken løsning som passer deg? 
 
Jergo er kjent for å ha meget høy kunnskap knyttet opp mot alle våre fagområder. 

Våre kunder får tilgang til Jergos egne fagfolk og eksperter, som leverer løsninger 
som tilpasses behovene i ethvert prosjekt. 

Service og kalibrering 
 
For å sikre optimal ytelse og resultat anbefaler vi service og kalibrering  
av ditt utstyr årlig. 

Etter endt service hos oss vil utstyret ditt bli lagt inn i vårt kvalitetssytem, 
slik at du enkelt kan følge med på service-historikk, finne manualer og 
kalibreringssertifikater etc. 

Ta kontakt for en hyggelig prat!



54

FRA HAVBUNN 
TIL VINDTURBIN

Batteri
7 - 7.000 Nm, 4% nøyaktighet
Moment justeres raskt og enkelt med to
knapper på maskinen og den kan leveres
med to gir og automatisk clutch for
hurtig nedspinning. Spesielt godt egnet
for servicejobber hvor det kreves høyt
moment, men det mangler tilgang på
luftkompressor eller strøm.

Elektronisk
135 - 15.000 Nm, 
1% nøyaktighet
Verdens mest nøyaktige 
momenttrekker med et 
design som tåler bruk 
døgnet rundt. Moment 
og vinkel justeres på 
kontrollboks og LED-
lamper indikerer om ønsket 
moment er oppnådd. 
Sammenlignet med 
hydrauliske verktøy reduseres tiltrekkingstiden vesentlig samtidig som hver eneste 
tiltrekking loggføres automatisk. Strekklapper i girkassen måler oppnådd moment direkte 
på bolten og kontrollboksen avslutter trekkingen på angitt moment. Dette gjør verktøyet 
ufølsomt for variabel hardhet i koblinger.

Pneumatisk
70 - 15.000 Nm, 4% nøyaktighet
Våre pneumatiske pistolgreptrekkere 
tilbyr rask og nøyaktig tiltrekking. 
Tilgjengelig i flere utgaver, med 
blant annet ATEX-sertifisering og 
transduserverifikasjon av moment som 
gir inntil 1% nøyaktighet.
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BoltCheck PRO 
Markedets mest kostnadseffektive 
ultralydinstrument 
for verifikasjon av moment.

• Enkelt å kontrollere boltforbindelsens 
forspenning

• Tidsbesparende ved periodisk 
vedlikehold

• Benyttes fordelaktig sammen med 
sidetrekkere og    
boltestrekkere

• Bruksområde fra 2,4 - 2440 mm.
• Lagrer opp til 8000 måleverdier.

Sidetrekkere og Firkanttrekkere  
Hydraulisk momentverktøy som 
kjennetegnes av kvalitet, presisjon og 
brukervennlighet. 

Boltestrekkere 
Pakket med brukervennlige funksjoner, er disse boltestrekkerene designet for å passe til alle 
standardflenser, inkludert ANSI, API og Compact flenser basert på Norsok L005.
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MASKINERINGSUTSTYR 
FOR ENHVER UTFORDRING

Linjeboring 
Vi leverer fleksible systemer for linjeboring 
og sveising, og en rekke spesialutviklede 
design tillater våre maskiner tilgang på 
steder hvor annet utstyr ikke kommer til. 
Systemet er enkelt å sette opp, samtidig 
som presisjon og hastighet er på linje 
med stasjonære maskiner.

Mobil CNC-maskinering 
Mobile CNC-maskiner blir gjerne benyttet 
hvor det er komplekse utforminger som 
skal maskineres, eller der hvor det er for 
trangt for standardmaskiner. Vi har mobile 
CNC-maskiner for leie som maskinerer 
ned til en dybde på 600 mm og diameter 
Ø800 mm – perfekt for dype ventiler!

Flensemaskinering 
utvendig oppspenning 
Utvendig oppspenning på flensebearbeidere 
tillater ikke bare maskinering ned til Ø0, 
men økt stabilitet vil også være en fordel ved 
maskinering av kompaktflenser og Ring Type 
Joint-flenser.

Mobile 
kutt- og fugemaskiner 
Mobile kutt- og fugemaskiner designet for 
standardrør så vel som tykkveggede rør. 
Maskinen deles i to halvdeler og monteres 
hvor som helst for å kutte praktisk talt hva 
som helst. Flere tiår med utvikling gjør dette til 
den foretrukne maskinen for kutting av rør og 
produksjon av perfekte sveisefuger

Fugemaskiner 
US-serien med innvendig oppspenning er portable, sterke og pålitelige fugemaskiner/ 
avrettingsmaskiner. Serien kan tilpasses flere bruksområder som f. eks. re-maskinering av flenser, 
fjerning av sveis på tube sheet, boring innvendig og maskinering utvendig på rør. Vi leverer også 
et bredt utvalg av stasjonære maskiner for rørproduksjon i alle dimensjoner.

3-AKSET FRESING
Standard arbeidsområde 
4400 x 2700 mm. Tilgjengelig 
med et utvalg av hydrauliske, 
pneumatiske og elektriske 
motorer.
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TRYGG OG EFFEKTIV 
TRYKKTESTING

GTMAX - 1034 BarG 
Høytrykkstesting av rør og tubing er 
tryggere enn noensinne! Ekspanderende 
design gjør at jo høyere trykk en har, 
desto bedre sitter pluggen. Våre plugger 
gir enorme tids- og kostnadsbesparelser 
sammenlignet med tradisjonelle metoder. 
GTMAX benyttes i materialer fra Duplex til 
glassfiber.

DBB 
Double Block & Bleed isolerer 
arbeidsområdet og tillater overvåkning 
av oppstrøms trykk under arbeid. 
Pluggen flyttes over sveisen når man skal 
trykkteste denne.

HLFW 
Med bare ett verktøy kan man overvåke 
systemtrykk, isolere og klargjøre 
sveiseområdet, utføre sveisen og 
trykkteste i etterkant. Det hele gjøres raskt 
og enkelt uten å fylle hele systemet med 
testmedier.

GT-ELBOW 
Unikt design for trykkstesting av bøyde 
rør. Denne pluggen gir tilgang der hvor 
andre plugger ikke kommer til eller blir for 
lang.

GTRP 
Denne pluggen brukes sammen med 
blindflens for å teste sveiser eller blinde 
av deler av et system. Da pluggen er 
fullstendig uavhengig blindflensen og ikke 
koblet sammen, vil man få en fullverdig 
test av sveisen i både radiell og aksiell 
retning.

ODGT 
Testplugg for rør og tubing med utvendig 
oppspenning. Samme trygge og 
ekspanderende teknologi som våre andre 
plugger, men med tilleggsfordel at én 
plugg dekker flere rørstørrelser.

Vertikale testbenker 
Våre testbenker kan brukes til så mye 
mer enn bare ventiler: tanker, motorhus, 
pumpehus og fittings er bare noen 
eksempler. Enkelte ventiler og andre 
komponenter krever unik tilkobling, og 
ved siden av standard flenser kan vi levere 
adaptere for testing av f. eks. gjengede 
eller sveiste flenser.

Horisontale testbenker 
Testbenker kommer i alle forskjellige 
størrelser og konfigurasjoner og våre 
testbenker er intet unntak. Derfor er de 
modulbasert og endelig design, kapasitet 
og utforming avgjøres sammen med 
kunde. På den måten sikrer vi at hver 
testbenk er tilpasset brukerens behov, 
samtidig som vi etterfølger gjeldende 
standarder for trykktesting.

Dokumentasjon 
Vårt dokumentasjonssystem for testing 
av ventiler loggfører trykktesting og 
viser eventuelt trykkfall ved testing 
av stengeventiler og kontrollventiler, 
samt dokumenterer settpunkt for 
sikkerhetsventiler.

TR
YK

KT
ES

TI
N

G



1312

VENTILSERVICE
Vi har lang erfaring innen vedlikehold av ventiler, og 
kan gi førsteklasses bistand på dette området. Våre 
maskiner kjennetegnes av god brukervennlighet, lang 
levetid og overlegent reparasjonsresultat. 

Til serviceverksteder har vi et bredt utvalg av 
stasjonære maskiner for sliping og lapping av 
ventilseter og sluser, samt håndholdte maskiner for 
bearbeiding av koniske seter eller andre spesielle 
konstruksjoner. Vi bistår naturligvis med alt av 
lappepasta, slipevæske og slipepapir.

• Lappemaskiner 
• Slipemaskiner   
• Koniske seter
• Mobilmaskinering  
• Stasjonære maskiner  
• Sliping av stellite

Lapping 
Stasjonære lappe- og slipemaskiner 
for ventilseter, sluser mm. Fås i flere 
forskjellige størrelser etter behov.

Adaptere 
Med tiltbord og søylebor kan en enkelt 
bruke våre feltverktøy i verkstedet. Med 
tiltbordet stiller man raskt inn riktig vinkel 
på ventil eller sluse før lapping eller 
sliping..

Forbruksmateriell 
Vi kan supplere alt av lappepasta, 
lappevæske, slipepapir, slipeskiver etc., 
kontakt oss for en gratis prøve.

Mobil bearbeiding 
Dette er en enestående maskin for 
sliping av sluseventiler og sluser, enten i 
verksted eller i felt, og med riktig tilbehør 
sliper den også horisontale ventilseter. 
Grunnet maskinens robusthet og stabilitet 
kan man kjøre med høyt press og grovt 
slipemiddel, som reduserer slipetiden 
betraktelig.

Sliping og lapping 
Mobile maskiner for sliping og lapping av 
flate og koniske tetningsflater i ventiler. 
Dette er et svært effektive verktøy som er 
enkelt å operere for én tekniker.

Stasjonær bearbeiding 
Stasjonær slipe- og lappemasking for 
bearbeiding av sluser, sikkerhetsventiler 
o.l. Kan leveres med ett eller to bord etter 
behov: typisk ett roterende bord og ett 
med vinkeljustering for sliping av 
wedges.
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FRA PRODUKSJON TIL 
VEDLIKEHOLD
Vi har lenge jobbet med vedlikehold av rørvarmevekslere og 
har dyptgående kompetanse på området. Vi samarbeider 
med verdensledende produsenter av vedlikeholds- og 
testutstyr og bistår gjerne med tips og råd i forkant av deres 
oppdrag. 

Våre rørplugger monteres på et par minutter og er en 
anerkjent pluggemetode henhold til ASME PCC-2 - art. 3.12. 
Pluggene kan demonteres like raskt ved behov, derfor brukes 
de gjerne for å redusere kapasiteten i rørvarmevekslere, 
enten det er høytrykks- eller lavtrykksapplikasjoner. 

Ved utskifting av rør bistår vi med alt fra enkle håndverktøy 
til automatiserte “bundle-pullers” i EX-sertifisert utførelse. 
Vi leverer også kvalitetsmaskiner innen produksjon av 
rørvarmevekslere, enten det er valsemaskiner eller utstyr for 
orbitalsveising kan vi bidra med riktig utstyr for riktig utstyr 
for effektiv produksjon.

• Re-tubing  
• Orbitalsveis   
• Bundle pullers
• Rørkuttere  
• Plugger   

Rørkuttere 
Rørkuttere punkterer eller kutter rør raskt 
og enkelt, og fås i flere lengder avhengig 
av tykkelse på rørplaten. Det finnes også 
manuelle rørkuttere for enklere oppdrag.

Valseutstyr 
Valseutstyr og valsemaskiner leveres i 
alle tenkelige utførelser, og det finnes 
garantert noe som passer akkurat 
din applikasjon. Vi leverer i elektriske, 
pneumatiske og hydrauliske varianter, alle 
med momentkontroll.

Re-tubing 
Størrelsen på oppdraget bestemmer 
størrelsen på verktøyet. For re-tubing 
leverer vi alt fra manuelle håndverktøy til 
hydrauliske rørtrekkere.e.

TIG-sveising for rørvarmeveksler
Verdens fremste maskin for TIG-sveising av 
rør til rørplate i varmevekslere. Tusenvis av 
timer med forskning og utvikling har gitt en 
helt ny serie sveisehoder fra Maus Italia, som 
overgår alt annet på markedet i dag. Det 
inngår også egne sveisehoder for luftkjølte 
rørvarmevekslere.

Rørpakkeutdrager
Vi leverer en rekke forskjellige bundle pullers 
til ulike behov, deriblant kranopererte 
og mobile på hjul, og flere modeller er 
spesialtilpasset for bruk offshore med EX-
sertifisering.

Pop-A-Plug, ASME PCC-2, art. 3.12 
Våre plugger tåler svært høye trykk og er 
enkle å installere. Metoden ansees som 
en permanent løsning, men pluggene kan 
demonteres på 30 sekunder. Pop-A-Plug 
er den foretrukne reparasjonsmetoden 
innen kjernekraft og olje- og gassindustrien. 
Pluggene er tilgjengelig i alle materialer.

• Høytrykk
• Valsing   
• Maskinering  
• Testing
• Feilsøking
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JERGO AS
Storebotn 70, 5309 Kleppestø, Norge


