«..the bitterness of poor quality remains long after the sweetness
of low price is forgotten”
Benjamin Franklin 1706 - 1790

Avansert
maskineringsbedrift
INTERMEC er en moderne maskineringsbedrift lokalisert på Askøy like
utenfor Bergen. Vi tilbyr alt fra serieproduserte standardkomponenter til
ulike spesialprodukter og avanserte maskineringstjenester for kunder
hovedsakelig innen offshore, seismikk og subsea.
INTERMEC er spesialister på maskinering i høylegerte materialer – blant
annet Aisi316L, Duplex, SuperDuplex, Titan, Hastelloy og Inconel. Det
gjør at vi kan levere kompliserte produkter med de strengeste krav til
kvalitet.
INTERMEC har en moderne maskinpark og en erfaren stab av høyt
kvalifiserte fagfolk som gjør sitt ytterste for å tilfredsstille alle kundebehov og bransjestandarder. Våre tekniske og faglige ressurser gjør oss
til en foretrukket leverandør innenfor vårt fagfelt.

Om Intermec
•
•
•
•

Etablert 1991
2400 kvm fasiliteter og 42 ansatte
Serieproduksjon og lagerhold av hydraulikkomponenter
Spesialprodukter iht. kundens spesifikasjoner.
Hovedsakelig til kunder innen offshore, seismikk og subsea.
• Sertifisert iht. ISO 9001:2008 og kvalifisert i Achilles JQS

Lidenskap for
presisjon
For INTERMEC er presisjon og kvalitet selve grunnlaget for all
vår virksomhet. Nettopp derfor har vi lykkes med å etablere
gode relasjoner til kunder og leverandører.
INTERMEC kan bistå hele veien fra design til leveranse. Vi har
ikke bare kunnskapen og utstyret som er nødvendig for å lage
gode produkter. Med stor interesse og lidenskap for faget, yter vi
gjerne det lille ekstra for at du som kunde skal bli fornøyd – ikke
bare med produktene, men også med prosessen.
INTERMEC har forutsigbare prosesser. For å ivareta kvalitet og
sporbarhet fra råmateriale til ferdig testet og dokumentert sluttprodukt er de ulike prosessene styrt av vårt ERP-system. Over 80%
av produktene som maskineres blir lasermerket med informasjon
som er registrert i ERP-systemet.

Høy fokus på kontroll og dokumentasjon

•  EN 10204 - 3.1 / 3.2 sertifikat på råmaterialer
•  PMI / DPI / Ultralyd etc.
•  Målerapport fra CMM (Koordinatmålemaskin)
•  Lasermerking av Artikkelnummer / Smeltenummer / Serienummer / Logo etc.
•  COC / COO
•  Registreringer lagres i ERP-system

Kort
ledetid
INTERMEC har god tilgang på råmaterialer fra anerkjente leverandører og
24 timers service. Dette gir god tilgjengelighet og raske leveranser når situasjonen
krever det. Vi tilbyr i tillegg serieproduksjon og lagerhold av kundespesifikke
komponenter.
INTERMEC er en av markedets fremste produsenter av hydrauliske komponenter
for høytrykk til bruk innen offshore og andre krevende miljø. I tillegg er vi spesialister på produkter for innkapsling av elektronikk og fiberoptikk innen subsea.
INTERMEC har flere av de ledende grossistene i sine markeder som kunder. Vi
leverer spesialprodukter på bestilling så vel som standard komponenter fra egen
katalog. Vi lagerfører et av landets største sortiment av hydraulikkomponenter for
høyt arbeidstrykk.

For spesielle
krav
Standard komponenter
•
•
•
•
•
•

Slangekobling Standard & Interlock
Presshylser
Flenser (SAE / DIN / ANSI / RTJ etc.)
Adaptere WP 6000 – 60000PSI
Plugger & Hetter
Muttere & Støttehylser

Foruten et omfattende lager av standard komponenter, tilbyr INTERMEC spesialproduksjon i henhold til ulike krav og behov. Som et resultat av nært samarbeid
med kunden helt fra idéfasen, kan vi designe komplette løsninger basert på
kundens spesifikasjoner.
Vi kan også gi råd ved valg av materialer med hensyn til produktets funksjoner og
bruksområder. Kombinert med det siste innen programvare for 3D-modellering
og moderne maskineringsutstyr kan vi utvikle og produsere akkurat det kunden
trenger til riktig pris.
Sammen med kunden jobber vi for at produktene blir designet, produsert og
ferdigstilt mest mulig kostnadseffektivt og med riktig kvalitet. Uansett behov er
målet vårt at prosessen skal være forutsigbar for deg som kunde.

Kundetilpassede løsninger

•
•
•
•

Idéutvikling / tegning
Design / prototyping
Maskinering / produksjon
Testing / dokumentasjon

Utstyrt
for effektivitet
INTERMEC er en moderne maskineringsbedrift utstyrt for å maskinere alle
typer krevende materialer. Vår teknisk avanserte maskinpark gjør oss i
stand til å utføre de fleste typer maskineringsoppdrag.
For å kontinuerlig være i front når det gjelder teknologi og utstyr, investerer vi årlig i nye maskiner tilpasset vår produksjon. Sammen med det
siste innen programvare for tegning, design, programmering og kontroll
(CMM), er vi utstyrt for selv de mest komplekse utfordringer.
INTERMEC benytter det beste fra verdens ledende maskin- og verktøyleverandører. Våre operatører har høy kompetanse og sørger for at alle
maskiner og systemer til enhver tid fungerer optimalt, slik at produktene
holder den høye kvaliteten kundene våre forventer.

Moderne maskinpark
•
•
•
•
•
•
•

5-akse full-simultan maskineringssentre
CNC-dreie/fresesentre
Horisontale maskineringssentre
Trådgnistemaskin
Koordinatmålemaskin (CMM)
Lasermerkemaskiner
CAD / CAM programvare

Fremtidsrettet
gründerbedrift
INTERMEC ble etablert i 1991 av Bjørn og Noralf Andreassen
– to fagpersoner med lang erfaring innen maskinering. Siden
har selskapet vokst til å bli en solid, multidisiplin maskineringsbedrift med over 40 medarbeidere.
Vår dedikerte stab har det som kreves av materialkunnskap så vel
som kompetanse på produksjonsteknikker. Sammen med nøye
utvalgte leverandører og samarbeidspartnere, har vi den faglige
tyngden og fleksibiliteten bedriften trenger og du som kunde kan
nyte godt av.
Økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester gjør at vi
stadig trenger mer faglært arbeidskraft. INTERMEC har vært
godkjent lærebedrift siden 1992 og satser kontinuerlig på utdanning
av lærlinger i CNC-maskineringsfaget. Det gjør vi for å styrke rekrutteringen til egen bedrift så vel som bransjen for øvrig.

Kundereferanser
Dunlop Hiflex
Vi har i Intermec funnet alle våre egne verdier. Det er kunden som skal stå i fokus, når det gjelder
nytenkning, utvikling, kvalitet og levering som avtalt. Vi tror på en fremtid med utvikling både for
Intermec, DunlopHiflex og våre kunder over hele verden.
Jon Gulbrandsen, Salgssjef Norge
Dunlop Hiflex AS
Seaproof Solutions
Meget god kvalitet på leverte deler og god konkurranseevne er noe som kjennetegner Intermec.
De yter også god service med å foreslå løsninger i utviklingsfasen slik at delene blir mer
maskineringsvennlige og dermed rimeligere å produsere.
Aksel Emil Clausen, Salgsingeniør
Seaproof Solutions AS
Oceaneering Rotator
Oceaneering Rotator har brukt Intermec AS som leverandør innenfor maskinering av komplekse
deler i syrefaste materialer siden 2005. Samarbeidet mellom selskapene er basert på riktig kvalitet,
konkurransedyktige priser, god leveringsdyktighet, engasjerte eiere og gode relasjoner.
Ole Jørgen Bakkevold, Produksjonssjef og Asbjørn Ruud, Innkjøper maskineringstjenester
Oceaneering Rotator AS
BENNEX AS (Nå Siemens Oil & Gas)
Siden oppstarten i 1991 har Intermec produsert komponenter for Bennex.  De er blant de høyt
rangerte, kvalifiserte produsenter.  De leverer enkle deler, men ofte deler med komplekse detaljer
der deres kunnskap er av uvurderlig betydning for oss.  I dialog med Intermec’s medarbeidere har
vi flere ganger opplevd at foreslåtte endringer i design har gjort merkbare utslag på maskineringskostnadene.  
Are Matthiesen, Site Manager Bergen
BENNEX AS
Frank Mohn Fusa AS
Frank Mohn Fusa har i perioder vært bruker av maskineringstjenester fra leverandører i Bergensområdet. En av disse bedriftene er Intermec på Askøy, som vi har et godt samarbeid med. Bedriften
er svært seriøs og produserer med høy kvalitet, med andre ord en samarbeidspartner å stole på.
Ivar Hellebø, Kvalitetsleder
Frank Mohn Fusa AS
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