
Ikke undervurder 
våre pumper
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Kunnskap er  
tilegnet over tid
Vi har med over 100 års eksistens tatt på oss mange utfordringer. Pumpe -og tetnings erfaringene 
Fuglesangs har i dag er et resultat av en rekke kunnskapsoverføringer fra generasjon til generasjon.  
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FUGLESANGS AS

Etter et århundre med drift er vi leverandør av kunnskap og kvalitets 
produkter.

Fuglesangs oppfyller kravene til norske fagpersoner ved å øke *MTBF  
for dine pumpesystemer og anlegg. Per definisjon; alle våre produkter og 
teknologier reduserer utslipp. Når du og vi samarbeider for å redde miljøet, 
vil vi også lykkes med å spare penger for deg.

Fuglesangs har siden 2019 hatt stempelet Miljøfyrtårn. Å redusere difuse 
utslipp og energi er din mulighet for å øke inntektene og bidra til å holde 
planeten renere.

Vi er stolte over å ha gått gjennom alle disse årene sammen med våre 
kunder og leverandører. Hos oss vil du oppleve tillit og ha gode grunner  
til å fortsette samarbeidet med oss.

Vi leverer optimale løsninger. Utfordre oss!

Erik Michalsen.
Administrerende direktør Fuglesangs AS

 
  
*Mean Time Between Failure  
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Fuglesangs AS (etablert 1916) 
er en uavhengig leverandør 
av pumpeløsninger, utstyr og 
vedlikeholdstjenester til norsk 
industri og offentlig sektor med et 
høyt fokus på totalkostnader og 
eierskap (TCO).
Vårt motiverte og dedikerte team 
jobber kontinuerlig med å utvikle 
innovative tekniske løsninger som 
skaper resultater med hensyn til 

tilgjengelighet, effektivitet, sikkerhet 
og miljø.
Fuglesangs har en av Norges 
mest komplette fasiliteter for 
optimalisering av pumper og motorer. 
I tillegg til pumper, overhaler vi 
også mekaniske akseltetninger og 
hydrauliske sylindere. Vi samarbeider 
med ledende teknologibedrifter og 
kan tilby avanserte digitale løsninger 
for overvåking av pumper.

HVEM ER VI?
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Jordbruk Røykgassutslippskontroll Polyuretan
Biodiesel Behandling av mat og drikke Drivstoffemballasje
Bioteknisk Generell industri og produksjon Papirindustri
Bil/ Bilvask Glass & leire Jernbane- og veitransport
Kjemisk og petrokjemisk Industrielle rørleggere Omvendt osmose og filtrering
Produksjon av sponplater Marine Gummi og plast
Rengjøring og vask Leverandører innen maskinverktøy Smelteverk
Konstruksjon Gruvedrift, steinbrudd og prosessering Spraytørking
Konsulenter Offshore boring og prosessering Dampgenerering
Elektronikk Offshore serviceselskaper Stålindustri
Utslipp og miljøkontroll Olje, gass og petrokjemi Tekstilindustri
Energi og kraftproduksjon Maling, belegg, tetningsmasse og lim Vann og avløpsvann
Energigjenvinning Farmasøytisk Asfalt og tjære

INDUSTRIER VI BETJENER

HÅNDTERING AV PROBLEMAPPLIKASJONER ER VÅR KJERNEVIRKSOMHET

MARKED OG INDUSTRIER VI BETJENER (EKSEMPLER)

Vårt konkurransefortrinn er vår evne til å tilby løsninger 
som reduserer de totale kostnadene for sluttbrukeren.
Dette inkluderer levering av nytt utstyr, installasjoner, 
utføre reparasjoner, fabrikasjon, oppgraderinger,

modifikasjoner, samt å ta på seg forebyggende 
vedlikeholds- eller systemdesign relaterte oppgaver.  
Vi jobber i våre egne lokaler eller hos kunden, det som 
er mest hensiktsmessig for deg.
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Dine hydrauliske sylindere – 

Tilgjengelig overalt 
til enhver tid
Fra design til installasjon, Fuglesangs leverer og tar hånd om de mest optimale hydrauliske løsninger 
basert på dine behov. Vi kan også tilby vedlikehold og reparasjonsservice.

Vi er spesialister på å øke dine hydrauliske sylinderes gjennomsnittlige tid mellom reparasjoner.
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HYDRAULIKK

Som leverandør av hydrauliske 
tetninger siden 1982, har vi tilegnet 
oss en dyp kunnskap som sikrer at 
kundene våre får den beste løsningen 
skreddersydd til deres behov. Vårt 
hydrauliske verksted har gjennomført 

reparasjoner og oppgraderinger  
av hydraulikk siden 1990.
Fuglesangs har levert hydraulikk 
sylindere i høy kvalitet til norsk 
industri siden 1994. Vi gjennomfører 
undersøkelser på stedet for spesial- 

løsninger og tilbud fra standard  
til spesial sylindere, kraftpakker  
og sensorer.
Vårt toppmoderne optimaliserings-
program bidrar til å redusere  
de totale kostnadene betydelig.
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Fuglesangs kjemikalier dekker et stort område av 
applikasjoner takket være våre solide partnere. Vår unike 

kvalitet av industriell smøring og vedlikeholds produkter 
er satt pris på av dens brukere i industrien og offshore.

INDUSTRIELL

SMØRING OG KJEMIKALIER

INDUSTRIELL SMØRING
• Industrielt fett

• Industrielle oljer

RUST STOPPERE  
BETONG BELEGG  
RENS OG AVFETNING
• Syre- basert

• Alkali-basert

• Løsnings-basert

KORROSJON HEMMENDE / BELEGG 
METALLBEARBEIDINGSVÆSKE

VEDLIKEHOLDS SPESIALITETER
• Anti-beslagleggende / avskjedene smøremidler

•  Automatiske smøremiddeldispensere

•  Lagerhuspakninger

Ta kontakt med en av våre eksperter!
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Vi er stolte av å introdusere til norsk 
industri en nyskapende kompositt-
reparasjonsløsning for metall rør 
og tanker. Fuglesangs tilbyr også 
reparasjon med kompositt systemer 
for konstruksjons- og ledningsrør 
som har blitt utsatt for korrosjon, 
slitasje eller mekanisk skade.

Vi kan gjøre reparasjonsjobbene  
i industrien og offshore, både over 
og under vann - ingen begrensning 
for trykk eller diameter.

Med patentert teknologi og produkter, 
kan vi midlertidig stoppe lekkasjer på 
rør under trykk - opptil 80 bar.

Fra flenser til strukturelle 
reparasjoner, våre dedikerte 
ekspertgrupper er på din side for  
å fikse dine installasjoner.

Våre reparasjonssett er enkle å lagre 
og kan enkelt brukes når som helst  
i krisesituasjon.

KALDREPERASJON AV RØR

Complies to ISO 24.817 & ASME PCC-2
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Pumpesystemer: 

Hjertet og sjelen 
til Fuglesangs
Å beskrive Fuglesangs er som å beskrive historien til norsk industri gjennom mange år.  
Fra små installasjoner til de kraftigste pumpesystemene i Norge, vi deltar i suksessen til mange selskaper.

Vi elsker jobben vår og er veldig stolte over å tilby selskaper og kommuner i Norge de nyeste konstruerte 
pumpeløsningene som gjør at de kan oppnå mest effektive resultater med absolutt respekt for miljøet.

Vi reduserer kostnadene og forbedrer resultatene fordi vi er eksperter på flytoptimalisering.
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PUMPER
PUMPE SYSTEMER

Vi designer pumpesystemer og 
konstruerer væskesystemer for 
kjøling, injeksjon, slam, dosering, 
rengjøring etc.

Det vanligste pumpe systemet 
vi lager er basert på vertikale og 
horisontale sentrifugal pumper. 
Tørre installasjoner, eller
i nedsenkbar konfigurasjon.

Vi jobber også mye med fortrenger-
pumper som eksenterskruepumper, 
membranpumper, tannhjulspumper, 
slangepumper, skruespindelpumper, 
lobepumper og stempelpumper.

mest kjente pumpe produsentene 
i verden, dette åpner opp for 
rask levering, attraktive priser og 
høyteknologiske produkter.

Våre høyt kvalifiserte ingeniører har 
blitt nøye utvalgt og trent.
De er klare til å svare på alle type 
utfordringer du måtte ha.

Fuglesangs er verdsatt av krevende 
brukere som ønsker å finne 
spesifikke og presise svar for deres 
behov. Å selge en pumpe er en ting. 
Designe et pumpesystem fra A til Å 
for en veldig spesifikk prosess er en 
annen ting.

Vi jobber i tett samarbeid med de 
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PUMPS
SENTRIFUGAL PUMPER

Med et av Norges største utvalg av pumper fra verdens 
ledende leverandører, kan vi tilby alt fra enkle norm 
pumper til kraftige avanserte pumper og magnetisk 

drevne pumper for de fleste situasjoner.
Kapasitet opp til 68.000 m3/h og trykk opp til 400 bar  
i henhold til DIN, ISO eller API standard.
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PUMPER  
FORTREGERPUMPER 

For høyt trykk, tyktflytende medier,
injeksjon, metering, dosering, 
skånsom pumping etc.
Kapasitet opp til 1500m3 / t og trykk 
opp til 1000 bar. ISO og API 674, API 
675, API 676 er tilgjengelig.
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PUMPER  
DYKKEDE PUMPER
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Mekaniske tetninger 
rekondisjonering
Vi har et US-sertifisert tetningsverksted som gjør oss til et av få selskaper i Norge
som kan reparere og renovere dine mekaniske akseltetninger - alle merker - alle produsenter.

Takket være komplette og moderne fasiliteter for mekanisk reparasjon av tetninger,  
gir vi nytt liv til dine mekaniske tetninger.

Vi kan også endre designet for å øke levetiden.

Spar penger og øk produktiviteten. Ring Fuglesangs.
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TETNINGSPRODUKTER

MEKANISKE TETNINGER 
OG SPESIALE
SENSOR-SYSTEMER FOR 
DIGITALISERING

Vi velger mekaniske tetninger av 
høy kvalitet for forskjellige 
applikasjoner.
Etableringen av IoT 
(Intelligence of Things) 

presser selskaper til å utvikle 
seg innen kommunikasjon og 
digitalisering.

De siste generasjonene av mekaniske 
tetninger hjelper til med å forstå feil, 
tar opp, samt kommuniserer deres 
status: Ved å skanne med en RFID 
leser får du opp informasjon om 
trykk, temperatur og vibrasjon, samt 

tegninger, beskrivelse, serienummer, 
varenummer, tetningskonstruksjon 
materialer, installasjonsinstruksjoner
og andre nyttige data.

Industrielle tetninger, API-tetninger,
komponenttetninger, kassettetninger, 
splittede tetninger, gass tetninger, 
blander tetninger, vannturbin 
tetninger, girkasse tetninger.
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Fuglesangs tilbyr et bredt utvalg
av plate- og flettepakninger, og 
polymer tetningsløsninger for statisk, 
roterende samt stempelbevegelse.
Ved å anerkjenne at tid er penger, 

har Fuglesangs utviklet og produsert 
“Jetex” pakningsfjerner for raskt 
og effektivt fjerne gammel, herdet 
pakning fra ventiler, ved kun å bruke 
vann og luft.

Jetex er tilgjengelig for salg, utleie 
eller gjennom service som vårt 
dyktige team kan utføre.

TETNINGSPRODUKTER
PAKNINGER, TETNINGER & SPESIALPOLYMER
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Vi har komplette programmer for 
anlegg og skip for forsegling av 
pumper, ventiler, flenser og andre 
kritiske prosessledd. Be om vårt 
forslag til standardisering.

Fuglesangs tetningsløsninger 
fokuserer på å forbedre total 
pålitelighet mens den redusere 
utslipp og totalt eierskapskostnader.

TETNINGSPRODUKTER
PAKNINGER, TETNINGER & POLYMER OG ELASTOMERTET-
NINGER
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Tjenester
I vårt godt utstyrte verksted restaurerer vi pumper av alle merker og modeller,  
så vel som annet roterende utstyr.

Ved å bruke avanserte keramiske polymerkompositter kan vi belegge pumper og annet utstyr  
for å øke korrosjons- og erosjonsmotstanden betydelig.
Takket være komposittenes glatte overflate og ekstremt lave overflatenergi øker vi også pumpens 
energieffektivitet vesentlig.
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TJENESTER

INSTALLASJON
Vi sørger for den mest hensiktsmes-
sige pumpesysteminstallasjonen 
fra begynnelsen, og sørger for at 
ytelsen er maksimal fordi bare en 
profesjonell igangkjøring utført av 
eksperter tillater den optimale bruk 
av pumper og pumpesystemer.

INGENIØRTJENESTER
De fleste industriprosjekter er 
basert på ingeniørers kunnskap.

Ingeniørarbeidet til FUGLESANGS 
er basert på den dype ekspertisen 
til våre ingeniører innen mekanikk 
og flytoptimalisering: Vi lager og 
designer pumpesystemer hver 
dag, fra helt enkle installasjoner til 
ultra-komplekse systemer for små 
bedrifter og store fasiliteter.

TRENING - KURS
Typiske temaer er valg av pumpe 
for riktig bruk av applikasjoner 

eller hvordan du installerer og 
vedlikeholder pumper. Hvis du leter 
etter kurs så kan vi hjelpe deg og gi 
det mest effektive pumpe kurset for 
en eller flere av dine ansatte.

REPARASJONER
Takket være vårt samarbeid med 
ledende globale pumpeprodusenter, 
har vi tilgang til et bredt program av 
reservedeler. Våre pumper og 
hydrauliske reparasjonsteam er 
klare til å tjene deg over hele 
verden.

25 tonn krankapasitet tillater 
oss å løfte de tyngste pumpene. 
Alle pumper blir renset, demontert 
og vurdert. Vi lager en rapport 
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som viser deg grunnen til svikt slik 
at du kan bestemme om pumpen 
skal repareres, modifiseres eller 
erstattes.

VEDLIKEHOLD  
(korrigerende, periodisk- og 
forebyggende vedlikehold.)
Vi vedlikeholder alle slags industrielle 
pumper ved enkeltoppdrag, men 
også gjennom “garantert pumpe 

vedlikeholdstjeneste-kontrakter”
Sammen bygger vi en tilpasset 
løsning som vil oppfylle dine behov, 
til overkommelig pris.

Vårt team av eksperter er fullt 
utstyrt for å rykke raskt ut til deg for 
feilsøking.
 
Takket være vår enestående 
kunnskap i forskjellige bransjer 

og med ulike applikasjoner, sørger 
vi for at ditt pumpesystem fungerer 
så perfekt som mulig.
Målet vårt er at du oppnår enda 
bedre ytelse for hver pumpe, 
samtidig som levetiden øker.

KOMPOSITT
Fuglesangs har i mer enn 20 år 
utført kompositt belegning i deres 
eget verksted og ute i kundenes 



 25

anlegg. Vi bruker avansert kompositt 
med keramikk forsterker til å 
beskytte mot abrasjon, erosjon, 
korrosjon og kjemiske angrep.

Produktene er preget av enorm 
vedheft og vi kan belegge overflater 
med stor hardhet.

TEST
Opp til 2,5 MW er tilgjengelig  

i vårt verksted til å teste industrielle 
pumper. Vi har testet opp til  
3000 m3/t. Vi leverer nye pumper  
fra ledende produsenter.

Takket være et stort testbasseng  
på 220m3, kan vi utføre tester  
på et bredt spekter av pumper og 

motorer, inkludert mengde-  
og trykktesting, feilanalyse etc.

Vi kan også tilby FAT-tester,  
som også hjelper våre 
pumpeprodusenter til å utføre  
slike tester nær sluttbrukeren.
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Sammen for  
en bedre fremtid
Bli vår forretningspartner og øk verdien!
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GJENNOM GOD 
FORDELING

Verden er i endring, industrien
er i endring, Fuglesangs er i endring.
Vi utvikler et nytt program av 
samarbeid med flere distributører  
i Norge. 

Gjennomtenkt lagerhold kombinert 
med gode tekniske råd er den 

mest effektive måten å svare på 
kundens behov for rask levering. 
Kunnskap er nøkkelen: Fuglesangs 
gir også detaljert teknisk opplæring 
til distributørene for å sikre den 
beste forståelsen av sluttbrukerens 
situasjon, og hvordan man kan finne 
den mest optimale løsningen. Bli 
med, bli en samarbeidspartner av
Fuglesangs og dra nytte av våre 
markedsførings- og salgskampanjer.

DIN TILTRODDE PARTNER 



NORWAY
Caspar Storms vei 21, 

0664 Oslo
Tel. +47 22 54 20 00

office@fuglesangs.no

www.fuglesangs.no

VI KAN GI DRIVSTOFF TIL FORBEDRINGSPLANEN DIN

Fuglesangs Lansering 
og Læringsprogram 

(FLL Program) 
Spør om en times presentasjon

Hvis vi sammen kan bli enige om deres og vårt bidrag,  
kan vi tilby en 2 dagers gratis workshop som dekker ingeniørteknikk,  

logistikk og kommersiell analyse 
– Et grunnlag for din beslutning om å delta i FLL Program

Suksessen for dette programmet er hvordan 
du og vi engasjeres i forståelsen av

• Beste tilgjengelige teknologi  
• Avkastning på investeringen  
• Gjennomsnittstid mellom feil  
• Standardisering vs. spesial-tilpasning  
• Kunnskap og trening
• Forpliktet leverandør og klientrelasjon

En bra ting  med Fuglesangs Lanserings og kursprogram  
er at vi måler dine besparelser og din økte tilgjengelighet på utstyret.

Ring vårt sentralbord for mer informasjon,  
alle våre ansatte vet om  

«Fuglesangs Lansering og Læringsprogram»


