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- installasjon
- service
- driftsvedlikehald

MARITIM ELEKTRONIKK
kommunikasjon - fiskeleiting - navigasjon - styring - joystick / DP - bropulter

«Målet vårt i Ocean Electronics er å følgje
kundane gjennom eit fartøy si levetid
– uavhengig av fartsområde»

OCEAN ELECTRONICS

Installasjon,
service og
driftsvedlikehald
Sigurd Solberg AS og Måløy Radioforretning slo seg
saman frå 1. januar 2018. Med rundt 18 tilsette vil vi
vere mellom dei større selskapa i landet innan maritim
elektronikk. Samanslåinga gjer oss meir fleksible og
tilgjengelege. Dette blir ein vinn – vinn situasjon for
oss og kundane.
Marknaden vi jobbar i, er syklisk
og det svingar med arbeidstilgang
i periodar. Når fiskebåtane er
inne til lands for levering og
mannskapsskifte er det viktig at
vi kan stille på kort varsel – der
dei er.
Livslang service
Målet vårt i Ocean Electronics
er å følgje kundane gjennom eit
fartøy si levetid – uavhengig av
fartsområde. Med fagfolk både i
Florø og Måløy blir det enklare å
yte god service til båtane der dei
er. Det gir oss og moglegheita
til å spisse kompetansen vår
innanfor eit større spekter av
maritim elektronikk – og i tillegg
satsar vi på import
av nisjeprodukt.

Nye oppgåver
Viktige satsingsområde for
Ocean Electronics er installasjon
på nybygg, ombygging,
driftsvedlikehald og service.
Samtidig vil vi satse på nye
marknader som sikkerheitssystem
for hamner, oppdrettsanlegg og
andre marine næringar.
Rask utvikling
Det er to godt vaksne spesialistar
på maritim elektronikk som no
blir til ei bedrift. Birger Silden i
Måløy og John Sigurd Solberg i
Florø har stor tru på framtida, og
at dette er ei løysing som vil vere
positiv for kundane.

Ocean Electronics, her representert ved f
Solberg, Helge André Solibakke, Birger S
Sigurd Solberg og Maxim Grachev legg v
Elctronics vil vere ein god samarbeidspar

Ocean Electronics
leverer alt
av elektronikk
til fartøy
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigasjon og styring
Maritim Radio / GMDSS
Fiskeleitingsutstyr
Satellitt TV / antenneutstyr
Bruløysingar
Satelittkommunikasjon V-Sat
Alarmsystem / overvaking
Teknisk tegning / dokumentasjon

f.v. Martin
Silden, John
vekt på at Ocean
rt for kundane.

Revolusjonerande utvikling

- krev fagkunnskap og fleksibilitet
Det har skjedd ei formidabel utvikling i fiskeria dei siste åra, og mykje av det har skjedd på elektronikksida. Dei tilsette
hos Ocean Electronics må heile tida halde seg oppdaterte på utviklinga, og med dobbel stab satsar vi på å bli endå betre
og meir tilgjengelege.
Vi har ei fagsterk bemanning som består av ingeniørar, teknikarar og saksbehandlarar, med mange års erfaring i faget. Vi legg
vekt på å vere mobile og møter opp der det trengs – når det trengs. Vi er sjølvsagt opptatt av å halde oss fagleg oppdatert.
Etter samanslåinga har vi fått betre kapasitet, og er meir fleksible på service- og installasjonssida. Kompetanse og service er
avgjerande for kundane våre.

Styring-Autopilot- Joystick Pilot- Dynamisk posisjonering

Lett å lære, enkel å operere.
Kan knytast opp mot majoriteten
av standardstyring/thruster/motorkontroll
Bruksområde:
· Oppdrett, fôrbåtar, brønnbåtar, arbeidsbåtar
· Ferje, «Auto Crossing»
· Servicefartøy for vindmøller
· Fiskebåtar
· Hurtigbåtar, ferjer

Fiskebåt - Brønnbåt - Offshore - Ferje
Lastebåt - Fôrbåt - Hurtigbåt - Arbeidsbåt
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