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Service på fartøy
Vårt dyktige serviceteam utfører reparasjoner, vedlikehold og service på alle typer fartøy – over 
hele verden. Ingen oppdrag er for store eller for små for serviceteamet – vi er med på å sikre at 
dine skip oppfyller de høyeste bransjekrav og standarder gjennom hele fartøyets levetid. 

Service og reparasjoner
Elpro utfører service, idriftsettelse og vedlikehold av elektriske systemer på alle typer skip og fartøy.   
Vi leverer komplette løsninger for både sterk- og svakstrøm – og kan ta alle typer oppdrag.

Ved behov for akutt hjelp, ring oss på            982 37 600!   

Elpro leverer
•    Fast serviceavtale

•    Commissioning, service og vedlikehold 

•    Klassifisering av tavler og alle elektriske systemer 

•    Sertifisert termografering

•    Periodisk kontroll og klassing av maritime     

      elektriske anlegg 

•    Utskiftning og oppgradering av alle elektriske             

      systemer og installasjoner

•    Testing og comissioning av tekniske anlegg

•    Reservedeler og utstyr

•    Refit og retrofit av alle elektriske installasjoner



Ønsker du forutsigbarhet og trygghet knyttet til service og vedlikehold av 
maritime elektriske anlegg? Med serviceavtale hos oss får du en forpliktet 
partner som alltid setter deg først i køen! 

En fast avtale gir deg:
•    Forutsigbare kostnader.
•    Trygghet og kompetanse på ditt skip og fartøy.
•    Fast kontaktperson - one stop shopping.
•    Forebyggende vedlikehold.
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Kontakt oss for 
serviceavtale

Serviceavtale

Hvorfor velge oss?
Kundene våre får aldri et nei. Elpro blir valgt som 
servicepartner fordi vi tar utfordringene deres på 
alvor, og ikke gir oss før vi finner en løsning. Med et 
verdensomspennende nettverk av servicepersonell og 
utstyrs-leverandører, sammen med in house ingeniør- og 
styring- og teknologikompetanse, leverer vi alltid riktig 
kompetanse og løsning for våre kunder. 

Tilgjengelig 24/7 over hele kloden
Serviceteamet er kun en telefon unna. Vi kan utføre service med egne ressurser, via samarbeidspartnere 
eller ved å kombinere egne ressurser med partnere. Uansett hvordan vi løser oppdraget, trenger du kun 
å forholde deg til Elpro. Vi utfører service uavhengig av hvor skipet befinner seg i verden, og uavhengig  
av om skipet er underveis eller ligger til kai. 


