


Om Servtech AS 

For å kunne rendyrke og spesialisere OE-
gruppens satsing innen hydraulikk og 
akkumulatorer, ble Servtech AS etablert i 2011.  

Gjennom vårt fokus på sikkerhet, pålitelighet og 
tett oppfølging av våre kunder er Servtech AS 
blitt en stadig mer foretrukket 
samarbeidspartner innen vårt fag.  

Vårt mål er å finne de beste, sikreste og mest 
kostnadseffektive løsningene for våre kunder  

Vi har bygd NY testhall som er en av det beste i 
landet i sitt slag.  

Vi Overhaler/Forhandler det fleste merkes som :  

Servi, Olaer, Parker, Hydac, Saip, Bolenz & 
Schafer, Hystat, Tobul, Accumulator Inc, EPE, 
Kocsis  



Sertifikater tildelt Servtech AS 



Hva er det vi jobber med? 



Alle typer 
akkumulatorer 
• Blære-Akkumulator av alle størrelser og 

trykklasser 

• Stempel-Akkumulator av alle størrelser og 
trykklasser 

• Flottør-Akkumulator av alle størrelser og 
trykklasser 

• Puls-Dempere av alle størrelser og 
trykklasser 

• N2 Beholdere av alle størrelser og 
trykklasser 

• Vi forhandler hele utvalget av 
akkumulatorer til konkurranse dyktig pris 
og leveringstid. 



Hva gjør vi? 



Alle former for 
vedlikehold/service. 
• Periodisk vedlikehold og resertifisering 

• Inspeksjon av akkumulatorer 

• Innvendig inspeksjon med boroskop 

• Inspeksjon på rigg/site. Alt utførende 
personell har Grunnleggende 
sikkerhetsopplæring/Offshore sertifikat 

• Vedlikehold i eget tilrettelagt verksted 

• Vedlikehold hos kunde 

• Instrument rørlegging 

• Trykktesting 

• Flushing vann/glykol eller mineral olje 

• N2 fylling/ pre-charging 

• Utleie av akkumulator rack, N2 rack, 
testpumper og gass boostere 

 

 

 

 



Ny test hall som var ferdig starten på året 2015 

Testhall er kvalifisert for  
 
Test opp til 17 985 PSI  / 1240 BAR  
Testhaller er bygget spesielt for akkumulatorer med  
sikring i tak og vegger med betong, panser stål og mye 
treverk. 
Resato har levert pumpeutstyret med lavtrykk og 
høytrykkspumpa,  
som gjør testing veldig effektiv med tanke på kost og tid. 



For henvendelser vennligst kontakt: 
 

Bjørn Odin G. Njå 

Tlf. 51 11 90 92 

Mob. 902 78 473 

odin@serv-tech.no 

 

Kjetil Pundsnes 

Tlf. 51 11 90 94 

Mob. 909 64 745 

kp@serv-tech.no 
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