


Industriens problemløser
Hva kan vi gjøre for din bedrift?

Odda Plast AS har eksistert siden 1974,  
og har opparbeidet en betydelig erfaring  
innen produksjon, utvikling og leveranse av 
forskjellige typer plastprodukter. 

Vi er en godkjent opplæringsbedrift med all 
nødvendig dokumentasjon, og både bedriften og  
de ansatte innehar alle nødvendige sertifikater.

I et marked som stadig utvikler seg, ser vi det 
som en nødvendighet at våre ansatte har høy 
faglig kompetanse. 

Vi ønsker å være i forkant av våre kunders 
behov, og å se løsninger der andre ser  
utfordringer. Vårt kvalitetssikringsystem er også 
godkjent gjennom Achilles, for leveranse til 
offshoreindustri.
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Odda Plast AS har sin egen teknologi- og  
utviklingsavdeling hvor vi blant annet ser på 
nye løsninger, tegner og designer ulike  
løsninger og utvikler ideer, i samarbeid med 
kunden.

Her gir vi også råd angående  
materialvalg, produksjonsmetoder, belastnings-
kapasitet, valg av råvarer og mye mer. 
Vi samarbeider tett med flere store selskaper 
offshore, og foretar en mengde prøver og tester.

Teknologi og utvikling
Vi designer smarte løsninger

Riktig utvikling av nye produkter kan bety store 
kostnadsbesparelser for den enkelte bedrift. 

Vi kan hjelpe deg med design og produksjon 
av produkter i kompositt, termoplast eller en 
kombinasjon av disse. Vi har også en egen 
avdeling for bearbeiding av fluorplaster som 
PFA, PVDF, FEP, ECTFE og PTFE.



Prefabrikasjon
Når tid er penger

Prefabrikasjon av røranlegg kan bety redusert 
leveringstid og økt kvalitetskontroll for kunden. 

Vi kan påta oss totalansvaret for leveransen, 
inkludert oppmåling, utarbeidelse av tegninger 
og installasjon og dokumentasjon av det ferdige 
anlegget. Alt i henhold til kundens spesifikasjoner.

Kunden vil oppleve prefabrikasjon som en effektiv 
arbeidsmetode. Våre fagfolk oppholder seg 
kun på verftsanlegget den tiden det tar å måle 
opp anlegget, og under selve installasjonen. 

Resten av produksjonen skjer i Odda.
Tilgang på et bredt spekter av spesialverktøy 
er samtidig en garanti for optimal kvalitet på 
det ferdige arbeidet. Som et ledd i kvalitets-
kontrollen blir alle rørskjøter testet, merket og 
loggført med tanke på sporbarhet.

Mange av oppdragene gjelder modifikasjon av 
eksisterende produksjonsanlegg.  
Ved prefabrikasjon kan en eventuell nedetid i 
produksjonen være begrenset til den tiden det 
tar å koble om røret. Vi opererer i dimensjons-
området Ø: 0-1200mm



Laminering av stålrør
Tenk både økonomi og sikkerhet

Korrosjon av stålrør er et problem som kan 
få store økonomiske og sikkerhetsmessige 
konsekvenser. 

Ved å laminere stålrøret med et beskyttende 
plastlag, minsker du faren for korrosjon betraktelig.  
Riktig valg av materialer er avgjørende for 
dette, og i flere tilfeller kan du til og med  
eliminere korrosjonsproblematikken 100 %. 

De fleste industrier har nå erfart at en  
kombinasjon av ulike plastmaterialer vil løse  
de aller fleste problemer som oppstår grunnet 
korrosjon, og har byttet ut eller laminert stålrør. 



Akryl
Glassklar sikt – flere fordeler

Som eneste leverandør i Norge, kan vi tilby 
deg Veritas-godkjente dykkervinduer. 

Disse blir blant annet benyttet på ubåter og 
dykkerklokker. 

Akryl veier ca halvparten av vanlig glass, men 
er allikevel betydelig sterkere. Det tåler derfor 
et langt større trykk, og isolerer også bedre.  
I tillegg er det enda klarere enn vanlig glass, 
og gir deg økt sikkerhet, bedre isolasjon og en 
klar og fin sikt.



Småkraftverk
Vi produserer, leverer og monterer

En nøye planlagt kravspesifikasjon kan legge 
opp til optimalisering av forholdet mellom vekt, 
styrke og redusert energibehov.

Slik får stadig flere øynene opp for de mange 
fordelene forbundet med bruk av plast- og 
komposittmaterialer. I miljø som sliter med 
store korrosjonsproblem, kan valg av plast-
materialer i mange tilfeller være den eneste 
motvekten mot høye vedlikeholdskostnader. 

Vi har blant annet levert og installert rør til 
Måge Naturkraft AS. 
Småkraftverket på Måge har en fallhøyde på 
140 meter, og en rørtrasè på 600 meter. 

Forøvrig leverer Odda Plast i alle tilgjengelige 
dimensjoner.



Fusamatic
Rask, sikker og økonomisk installasjon

Fusamatic er et sveisesystem beregnet på 
polyeten trykkrør. 
Systemet består av et elektrosveiseaggregat, 
rørdeler i polyeten og hjelpeverktøy. Ved å 
varme opp elektromotstanden i rørdelene, 
får man en sveis som er sterkere enn røret. 
Hjernen i systemet er et sveiseaggregat som 
styres av en mikroprosessor. Aggregatet til-
passer strømtilførselen for hver enkelt sveis. 

Fusamatic har flere deler som til sammen danner 
et komplett system for elektrosveising.

FORDELER MED FUSAMATIC:

Alle rørdelene har elektrosveise-
komponenter som forkorter  
installasjonstiden og sparer  
kostnader.

Fusamatic er lett å bruke,  
og eliminerer faren for menneskelige 
feil ved montering av rørsammen-
føyningene.

Installasjonstiden er kort.   
Sveise- og kjøletidene er kortere 
enn tradisjonell sveising på grunn 
av delenes konstruksjon.

Elektrosveising er den sikreste 
og mest holdbare metoden for 
skjøting av polyeten-rør.

Med en sveisespenning på kun 40V, 
er systemet trygt å bruke i felten, 
og fyller også de krav som  
CEN-standarden forlanger.

Letthåndterlig hjelpeverktøy gjør  
bruken enklere, og høyner kvaliteten.

Fusamatic-systemet kan tilby 
utskrevne sveisedata for hver 
eneste sveis, og dermed kan 
kvaliteten dokumenteres. 



Samarbeidspartneren til næringslivet i Odda 
Totalleverandør av 
Volkswagen Nyttekjøretøy.
Nybil - Bruktbil - Service

Tilbehør - Vedlikehold

www.volkswagen.no

Odda Bilsenter AS Eitrheim, 5750 Odda. Tlf.: 53 65 04 10
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• Sandblåsing
• Høytrykkspyling
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Kontakt oss
Vi finner  
riktig løsning

Odda Plast AS

Tlf: 53 64 00 60
Postboks 513
5751 Odda

post@odda-plast.no

www.odda-plast.no


