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LØSNINGER FOR FISK OG HAVBRUK

PUMPESYSTEMER

Fuglesangs AS (etabl 1916) er en uavhengig leverandør av pumpeløsninger, utstyr og vedlikeholdstjenester til norsk industri og offentlig sektor med høy fokus på totaløkonomi. Våre dedikerte og
motiverte medarbeidere jobber kontinuerlig med innovative og gode tekniske løsninger som gir
resultater med hensyn til tilgjengelighet, effektivitet, sikkerhet og miljø.

Med vårt brede spekter av pumpetyper fra anerkjente
produsenter setter vi sammen de mest driftssikre og
energiøkonomiske løsningene for våre kunder.

Havbruk

Robuste og gjennomtenkte løsninger er vesentlig for drift av
utstyr i tøffe og utsatte miljøer.
Med fagkompetanse som leverandør til maritimt og offshore
har vi den beste forutsetning til å tilpasse og levere anlegg
med god driftssikkerhet.

På vårt 2000m2 store pumpeverksted produserer vi
effektivt komplette pumpeskid og systemer etter kundens
behov og krav. Med vårt testbasseng på 250m3 har vi også
mulighet til å foreta testkjøring (FAT) av pumpeanleggene
før levering.

Sentrifugalpumper

Inntakspumper, lense/spylepumper, kjølepumper, avløpspumper, kondensat og vaskepumper er alle eksempler
			
på installasjoner for denne type
pumper.

Kompositter

Salter og klorider gir store utfordringer for produksjonsutstyr i stål samt betongkonstruksjoner. Ved bruk av avanserte keramiske kompositter til beskyttelse av overflaten
kan man forlenge levetiden på utstyret betraktelig.

Tetningssystemer

Som kjent skyldes 85% av pumpehavariene tetningslekkasje, som ofte fører til driftsstans. Vår solide kompetanse på området gjør at vi til enhver tid vil velge den mest
riktige tetningsløsningen for din applikasjon.
Som representant for Chesterton, en av verdens fremste
produsenter av tetningsteknikk, vil vi kunne tilby den best
tilgjengelige teknologi på markedet som gir deg driftssikre
og vedlikeholdsvennlige løsninger.

Fortrengerpumper

Prosess og foredling

Prosesskunnskap samt kunnskap om
de forskjellige pumpetypers egenskaper
er vesentlig ved valg av riktig utstyr.
Feil valg av pumpe fører ofte til konsekvenser som gir høye ekstrakostnader.
Kombinasjonen av vår ekspertise og
produktportefølje gir oss en unik
mulighet til å velge riktig løsning.

Ved behov for pumping
av viskøse produkter
og skånsom håndtering
benyttes ofte denne
type pumper. Med
norges største utvalg
av fortrengerpumper
finner vi alltid den beste
løsningen for din applikasjon.

Doseringspumper

Den ideelle løsningen ved behov for stor nøyaktighet.
Dagens doseringspumper er ofte digitalisert og kan håndtere
signaler på både inn- og utganger.

Kvernløsninger

For håndtering av medier med faste partikler og fremmedlegemer hvor det er behov for oppmaling, leverer vi både
Chopperpumper, maceratorer og
kvernløsninger.

Miksere
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Ved behov for miksing
av produkter, enten i
forbindelse med ferdigprodukt eller for å hindre
sedimentering i tanker,
leverer Fuglesangs både
komplette rørverksløsninger og Rotamix®.

Vedlikeholdstjenester.

Fuglesangs service er din garanti for pålitelig og driftssikker produksjon. Med velutstyrt verksted og gode
samarbeidspartnere kan vi ta på oss små og store oppdrag
med hensyn til vedlikehold og oppgraderinger. Som partner
i ditt vedlikehold kan vi ta ansvar for planlegging, preventivt
og utførende vedlikehold.

FUGLESANGS

MARKEDER

Et familieeid selskap som gjennom 5 generasjoner har levert produkter og
løsninger til norsk industri.

Vi tilbyr konkurransedyktige løsninger
for et stort utvalg markeder. Prosessindustri, vannkraft, gruver, olje & gass,
fisk & havbruk, maritimt samt miljø og
energi er markeder hvor vi har lang
erfaring.

Med mange års erfaring fra prosjektering, leveranse, utførelse av
vedlikehold og oppgradering har vi opparbeidet oss bred erfaring og gode
referanser.
Våre gode agenturer på pumper, tetninger, hydraulikk og avanserte
komposittmaterialer fra anerkjente internasjonale produsenter gjør at vi til
enhver tid kan tilby de beste produktene og løsningene tilgjengelig i markedet.

Vi møter mange spennende utfordringer
og kompetente kunder, og opplever at
vår erfaring og fagkompetanse fra et
marked ofte kommer kunder i andre
markeder til gode.
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