
RUSTFRI 
KOMPONENTER

MASKINERTE 
DELER

VI LAGERFØRER: 
• Rustfrie Motorer fra 0,12kw til 2,2 kw - IP69K
• Rustfrie snekker Mi 30- MI 85

• Rustfri kjede BS 06B1-2 til 24B1
• Rustfrie kjedehjul 06B1 til 16B1

•  Rustfrie lager og thermoplasthus 
med rustfrie insatts

Vi leverer maskinerte og støpte deler etter tegning 
Alle materialer og utførelser; be om pris

CLEAN-GEARTECH

www.tpnordic.com    |    tel: 55 70 70 18    |    post@tpnordic.no

TP Nordic AS ble etablert i 2006 av Jan M. Nyborg og 
Freddy Haaberg, begge med lang erfaring innenfor salg 
av elektromotorer, gir og transmisjoner til OEM kunder og 
industrien generelt. Firmaet har utviklet seg til å være en 
ledende leverandør av disse produkter i Norge.

Med et stort lager i Bergen, som er basert på lang erfaring 
og kundetilpasning. I tillegg verksted for modifisering, 
sammen-montering og lakkering av våre produkter, 
kan vi levere de fleste leveranser med kort leveringstid.

En viktig del av vår omsetning er maskinerte produkter 
etter tegning, i ulike materialer, toleranser og 
overflatebehandling. Vi leverer også sammen-monterte 
moduler og komplette maskiner basert på kundens 
spesifikasjon og krav.

Våre leverandører i Europa og Asia, er kjent for høy kvalitet 
og kompetanse innenfor sine produktsegmenter. De har vi 
kjent og samarbeidet med i lang tid. I noen tilfeller har vi 
vært med å utvikle produktet, basert på vår kunnskap om 
vårt marked.

Vi har et tett samarbeid med våre leverandører, på lik 
linje som med våre kunder. For å skape en forståelse og 
kunnskap gjennom hele kjeden fra produsent til 
sluttbruker.

Våre ansatte er kompetente personer med lang erfaring 
innenfor de produktområder vi tilbyr våre kunder.

Hos TP Nordic AS står kunden først, både når det gjelder 
service, produktkunnskap og konkurransedyktige priser. 

Velkommen!

CLEAN-GEARTECH

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Din totalleverandør av elektromotorer , 
transmisjonprodukter og maskinerte deler
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Tp Nordic 
Storbotn 110, 5106 Øvre Ervik 
Postboks 27 Øvre Ervik, 5876 Bergen 
Telefon: +47 55 70 70 18 
Epost: post@tpnordic.no



VI LAGERFØRER MOTORER OPP TIL 710 KW
• 2-4-6-8P IE1 og IE3 samt High premium
• DNV/Gl godkjente motorer
• I P23 motorer for marine og industri
• 2 Hastighets motorer
• DC motorer
• Sleperingsmotorer
• Vibratormotorer
• Vannkjøte motorer
• Ec motorer
• Bremse motorer
• Rustfrie motorer
• PM motorer

ELEKTRISKE 
MOTORER
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STORT LAGER AV SNEKKEVEKSLER OG GIR
• Snekkeveksler med rustfri hulaksel
• Bygging av gir fra eget lager
• Fra 14 mm til 70 mm aksel
• Fra 20 Nm til 4600 Nm
•  Ombyttbare med de flleste kjente merker på markedet
• På bestilling opp til 40 000 Nm

GIR OG SNEKKELØSNINGER 
FOR ALLE APPLIKASJONER 
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ALT I TRANSMISJONER
KOBLINGER:
• Klokobling
• Bue Tanns kobling
• Fleksibel dekkobling
• Rustfrie koblinger

KULELAGER:
• Rullelager
• Rustfritt
• Termoplast
• Lagerhus
• Spesiallager 

TANNREMMER & KILEREMMER:
• Tannremskiver
• Kileremskiver 
• Kileremmer
• Tannremmer

KJEDER & KJEDEHJUL:
• Bristisk standard «BS»
• Amerikansk standard «ASA»
• Rustfri kjede
• Transportørkjede
• Løftekjede
• Kjedehjul 
• Stillbein
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