


AS HAMATEC –  
hovedleverandør av spesialprodukter

AS HAMATEC –  
key supplier of special products

AS Hamatec produserer spesialprodukter, rundsling,  
båndstropper og lastesurringer. Vårt produktutvalg  
er i dag bredere enn noen gang. Vi produserer etter  
kundens spesifikasjoner og behov, og våre ansatte har  
lang erfaring i faget. Alle råvarene vi benytter, holder  
høy kvalitet. Dette sikrer holdbare, solide produkter som 
innfrir kravspesifikasjonene. Vi lagrer produksjonsdata og 
merker alle produkter slik at produksjonen kan etterspores  
i detalj ved behov.

Testes til brudd
For å sikre at produktene holder den kvaliteten de  
skal, utfører vi testing i vår egen DNV-kalibrerte testbenk.  
For rundsling med høy bruddstyrke benytter vi DNVs 
strekkbenk i Bergen. Vårt eget kvalitetssystem fastsetter 
prosedyrene for jevnlig testing av løftestropper.

AS Hamatec produces special products, round slings, 
webbing slings and load lashings. We manufacture according 
to customer specifications and needs, and our employees 
have extensive experience in this field.

Tested to breaking point
To ensure that the products retain the quality they need  
to we conduct testing on our own DNV-calibrated test bench. 
For round slings with a high breaking strength, we use DNV‘s 
stretching bench in Bergen.



Grunnet lav egenvekt, høy kapasitet og mangfoldige bruks-
områder benyttes ofte rundsling til industri og offshore.  
AS Hamatec tilbyr rundsling med meget høy SWL,  
produsert i henhold til gjeldende spesifikasjoner.

Rundsling er laget med en indre kjerne bestående av fiber-
tråder. Det er disse trådene som bærer ved løft, og trådene 
beskyttes av en beskyttelsesduk. De fleste av våre rundsling 
produseres sømløst. For optimal kvalitet produseres store 
rundsling med dobbel sidesøm og dobbel duk. Hver stropp  
er merket med en etikett som angir maksbelastning, lengde 
og en sporbarhetskode.

Rundsling

Due to their low weight, high capacity and multiple uses 
round slings are a popular choice in industry and offshore. 
AS Hamatec provides round slings with a high SWL, 
produced according to applicable specifications.

Round slings

AS Hamatec tilbyr lastesurringer 
for proff-markedet med fleksibel 
tilpassing av lengder og 
dimensjoner tilpasset konkrete 
behov. Våre lastesurringer 
produseres etter gjeldende 
standarder. Lastesurringene  
kan leveres i rustfri utførelse.

Lastesurringer
AS Hamatec provides load lashings 
for the professional market with 
flexible length and dimensions  
to suit specific needs. Our load 
lashings are produced according  
to applicable standards. The load 
lashings are also available in 
stainless steel.

Load lashings



AS Hamatec produserer polyestervevde båndstropper med  
høy bruddstyrke. Båndstropper brukes ofte der det er behov 
for stor anleggsflate, og kan produseres med ulike løfteøyer 
eller med innsydde metallbeslag.

Båndstropper

AS Hamatec produces polyester weaved webbing slings with 
a high breaking strength. Webbing slings are frequently used 
in situations where there is a need for a large contact surface, 
an these can be produced with different eyes, or with sewn-in 
metal fittings.

Webbing slings



AS Hamatec har i dag 14 ansatte, og har i alle år holdt  
høyt fokus på hurtig service og kvalitet. Ved hasteoppdrag  
kan vi enkelt omstille produksjonen og varene produseres  
til avtalt tid. Vår nærhet til hovedmarkedet, som er offshore 
og industri i Norge, gjør oss til en foretrukken samarbeids-
partner for mange – både innen spesialoppdrag og faste 
leveranser.

Today AS Hamatec has 14 employees and every year our  
goal is quick service and optimum quality. We are able to 
adapt our production so that goods are produced to the 
agreed time for urgent orders. Our proximity to our key 
markets of  Norwegian offshore and industry makes us  
a preferred supplier to many companies – both for  
special orders and regular orders.

AS HAMATEC – service og leveringsdyktighet

AS HAMATEC – service and ability to deliver

Hevet «Wyvern»: Rundstropper fra  
AS Hamatec ble brukt til å heve den  
42 tonn tunge seilskuta Wyvern  
som sank i Østersjøen.

Lifting of  „Wyvern“: Round strops  
from AS Hamatec were used to lift  
the 42 ton sailing ship the Wyvern,  
which sank in the Baltic sea.

Referanser
AS Hamatec har opp gjennom årene levert produkter til  
en rekke store og små løft og sikringer. Ann Helen Løvold  
i Erling Haug AS, en av AS Hamatecs største faste kunder, 
sier dette om firmaet:

– AS Hamatec har svært hurtig respons på bestillinger. De er 
kreative, og finner konstruktive og gode løsninger når man gir 
dem en problemstilling. Produktene deres holder svært høy 
kvalitet, og vi er ikke redd for å selge videre i forbindelse med 
avanserte løft. Det vi oftest handler hos AS Hamatec, er 
rundsling med store tonnasjer og spesiallengder. I tillegg kjøper 
vi en del lastesurringer med firmalogoer og båndstropper.

References
Over the years, AS Hamatec has supplied products to  
a number of  large and small lifting and lashing projects. 
Ann Helen Løvold in Erling Haug AS, one of  AS Hamatec‘s 
biggest regularclients, says about the company:

– AS Hamatec respond very quickly to orders. They are creative 
and find constructive  solutions when you give them a challenge. 
Their products are of an extremely high quality and we have no 
concerns whatsoever about selling them on for advanced lifting 
jobs. From AS Hamatec, we buy mostly round slings with high 
strength and special lengths. We also buy a number of lashing 
loads with company logos and webbing slings.

Firmaet størrelse gir oss kort vei fra produksjon til ledelse,  
og alle våre ansatte kan holde fokus på det som gagner 
kunden best. Vår styrke er kundetilpassede løsninger.  
AS Hamatec har i flere år hatt kredittrating AAA.

The size of  the company means the distance from  
production to management is short, and all our employees 
focus on what benefits the customer most. Our strength lies 
in customised solutions. For several years now, AS Hamatec 
has had an AAA credit rating.

NOFI miljøpose
www.nofi.no

NOFI environment bag, 
www.nofi.no
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Tlf: 51 63 93 60
E-post: onix@onix.no

En komplett løsning for 
kontroll og dokumentasjon 

av farlig arbeidsutstyr
Your partner for textile narrow fabric.
Webbings, protection and roundsling sleeves made of 
high-tech materials.

For industrial sectors such as:

- load securing systems
- offshore
- maritime
- composite
- mechanical engineering
- digital printing
- safty equipment

www.gueth-wolf.de

Official licensee of DSM Dyneema.




