
Innlegg til krankrybbe







Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan.

• Reduksjon av støy og vibrasjoner.

• Skånsom lagring av ømfintlig utstyr.

• Støtdemping, vektreduksjon og korrosjonsbeskyttelse. 

• Gode lastbærende egenskaper, og liten grad av varig deformasjon ved                             
belastning.

• Elastisk i stort temperaturområde; - 80°C til +80°C.

• Godt synlig valgfri farge.

• Godt egnet for etterbehandling.

• Meget sterk vedheft til andre materialer som metall, plast, etc. 

• Meget høy motstandsdyktighet mot abrasiv slitasje.



Noen leveranser / kunder: 

• HEIDRUN /GULLFAKS 2012  Innlegg til kran krybber til Vest- og Øst kran      Statoil  

• RIGMAR, 2013 Innlegg til kran krybber COSL Drilling Europa AS

• VALEMON, 2013        Innlegg til kran krybber Nov / National Oilwell Varco 

• HEIDRUN, 2013 Drilling riser support. Odfjell Drilling Management

• VALEMON 2014        Krybber og innlegg for lagring                 ScanTech
av rør til brannvann/sjøvannspumpe.

• VALEMON 2014 Krybber til transportvogn. ScanTech

• VALEMON  2014       Guide Bumper og Polyurethane Pad.       Samsung Heavy Industries 

• HEIDRUN, 2014        Pallestrø. Odfjell Drilling Management

• OSEBERG A / B, 2015        Innlegg til krankrybber Statoil  

• GINA KROG, 2016 Shock Absorber DSME 

• GULLFAKS A, 2016 Kranbom beskyttelse STATOIL 

• KVITEBJØRN, 2017 Kranbom beskyttelse STATOIL

• GULLFAKS A, 2017 Kranbom beskyttelse STATOIL

• DEEPSEA STAVANGER, KRAN 1 Innlegg til kran krybber ODFJELL INVEST AS

• DEEPSEA STAVNGER, Styrbord  Innlegg til kran krybber ODFJELL INVEST AS

• DEEPSEA ABERDEEN, 2017 Innlegg til kran krybber ODFJELL INVEST AS

• JOHAN SVERDRUP, 2018 Innlegg til 7 stk kran krybber  PALFINGER MARINE NORWAY AS



Vi er klar for samarbeid



Om Semek:

•Vi har lang erfaring som problemløser og leverandør til industrien. 
Skreddersydde løsninger med polyuretan er vår nisje. Det er kundens 
krav og behov som er avgjørende for det endelige produktets design 
og funksjon.

•Vi har kunnskap om fordelene ved bruk av polyuretan, men også 
begrensningene. Vi skreddersyr løsninger som passer best til 
kundens behov.

•Vi fokuserer på kvalitet, leveringsdyktighet og service.



Vår målsetning:

Semek ønsker å utvikle nye 
produkter med overlegne 
egenskaper som skaper 
verdi for vår kunde 
gjennom nye og bedre 
løsninger.



Utvikling Innlegg til Krankrybbe



Valemon

Utfordringer:

Erfaring fra andre plattformer at 
uønsket hendelse har oppstått, 
da materiale i innlegget i 
krybbene tradisjonelt har vært 
av eik.                                    
Biter har derfor løsnet ved 
mekanisk påvirkning fra 
kranene.                                 
Biter har falt ned og har skapt 
farlige situasjoner. Ønsket var 
derfor annet materiale i 
innlegget i denne nye krybben. 

Løsning:

Vi tegnet forslag i 3D etter 
mottatt målsatt skisse. Her var 
utforming helt klarlagt. 
Produktet skulle passe inn i 
allerede produsert krankrybbe. 
Tegninger godkjent, og vi 
produserte innlegg til krybben i 
polyuretan. Dette vil være en 
varig god løsning, da 
polyuretaninnlegget er støpt i 
hele deler, og den vil ikke 
sprekke opp eller bli deformert 
av mekanisk belastning.







Kvalitetssikring:

• Semek har kvalitetssikringssystem 
basert på ISO 9001 : 2008.

• Vi har et høyt fokus på kvalitet i all 
vår produktsjon. 

• Ut fra kundens spesifikasjon 
kontrollerer vi produktene med 
hensyn til: dimensjon, slitestyrke, 
elastisitet, farge, form, overflate.

• For avansert testing har vi tilgang til 
testlaboratorium hos vår 
råvareleverandør.



Referanser:

”Rask og tett oppfølging, moderne 
teknologi og tilpassede produkter 
i polyuretan. Dette samt høy 
kvalitet og kort ledetid, har gjort 
SEMEK til en foretrukket 
samarbeidspartner både på 
utvikling av innovative tekniske 
løsninger og mekanisk 
vedlikehold.”

Børge Selstad   - Prod.sjef   - Norwegian Crystals

” Blant våre 400 medlemsbedrifter 
er SEMEK en innovativ aktør som 
raskt utvikler nye fremtidsrettede 
løsninger innenfor olje – og gass 
sektoren. Vi har sett flere Semek 
produkter som vi er sikker på vil 
gi store bruksfordeler offshore, 
nasjonalt og internasjonalt.”

Kjell Giæver   - Direktør   - Petro Arctic



Vi skreddersyr ditt produkt

Kom til oss med din utfordring.

- Vi finner en løsning!

Eksempler på våre produkter:

• Innlegg og bom lister for 
krankrybber/kranbommer

• Bumpere til støyreduksjon og 
beskyttelse av stålkonstruksjoner

•Drilling riser support

•Div. rør support

• Spesial tilpassede plater til 
generell industri

• På støping / maskinering av hjul 
til bruk i industrien



Strandveien 116
8149 Neverdal, Norway
T: (+47) 75 75 33 00 semek.no


