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Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan.

• Skånsom lagring av ømfintlig   utstyr.

• Reduksjon av vibrasjoner og støy.

• 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 etg.I Odfjell Drilling Management

• VALEMON 2014        Rørkrybber brannvann. ScanTech

• VALEMON 2014     Krybber til transportvogn. ScanTech

• VALEMON  2014       Guide Bumper og Polyurethane Pad.       Samsung Heavy Industries, Sør-Korea 

• HEIDRUN, 2014        Pallestrø. Odfjell Drilling Management

• OSEBERG A / B, 2015        Innlegg til krankrybber Statoil  

• GINA KROG, 2016 Shock Absorber DSME, Sør-Korea 

• 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

• HEIDRUN, 2018 Drilling riser support etg.II Odfjell Drilling Management

• SKIPSKRAN, 2019 Boom tip protection, smaal and big. Aukra Maritime

• DEEPSEA NORDKAPP, 2019 Boom rest protection Palfinger Marine Norway

• GULLFAKS A, 2019 Kranbom beskyttelse Equinor Energy AS

• JOHAN CASTBERG, 2019/2020 Semek-Bumper/Shock Absorber SembCorp Marine, Singapore



Noen leveranser / kunder: 

• UTVIKLINGSPROSJEKT Utstyr til kvalitetssjekk av fòr. Ewos / Cargill - Worldwide

• UTVIKLINGSPROSJEKT Prøvetrekker for fòr. Ewos / Cargill

• UTVIKLINGSPROSJEKT Beskyttelse lasteapparat. Ewos / Cargill

• HELGELAND SMOLT       Bunnplugger til oppdrettskar Helgeland Smolt

• AUKRA MARITIME          Kranbeskyttelse til fartøy Aukra Maritime



Produkter med påstøpt polyuretan,



Eksempel av påstøping av polyuretan på hjul



Eksempel av påstøping av polyuretan på hjul



Produkter til oppdrett



Eksempel på bunnplugger til oppdrettskar. 



Prøvetrekker for fòr



Eksempel på avløps sil oppdrettskar – Formstøpt slitasjeplate



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.



Kvalitetssikring:

• Semek har kvalitetssikringssystem 
basert på ISO 9001 : 2015.

• 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.







Vi skreddersyr ditt produkt

Kom til oss med din utfordring.

- Vi finner en løsning!

Eksempler på våre produkter:

• Rør support 

• Shock Absorber 

• Innlegg til krankrybber.

• Kranbombeskyttelse.

• Krybber til lagring av rør til 
brannvann/sjøvannspumpe.

• Krybber til transportvogn.

• Kranbeskyttelse til fartøy

• Drilling Riser Support.

• Pallestrø.

• Diverse produkter for erstatning av 
andre materialer.
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