
Din totalleverandør av tekniske produkter
Otto Olsen er en markedsledende norsk handels- og produksjonsbedrift 

som leverer bl.a. tetninger og teknisk gummi, transmisjonsprodukter, 

støpte og maskinerte produkter i plast, høy- og lavtrykkslanger for alle 

formål, kuplinger, prefabrikasjon av rør for industri og offshore samt 

utleie av verktøy og maskiner.

Våre kunnskapsrike produkspesialister har dyptgående kunnskap om 

våre 60 000 lagerførte varer og hjelper deg å finne de beste løsningene 

for akkurat ditt prosjekt.

Vi representerer flere av verdens ledende produsenter og er sertifisert i 

henhold til ISO 9001:2015.



 

Produkter fra egen produksjon
I tillegg til et stort lager har vi egenproduksjon på Skedsmokorset med ca 25 ansatte. Her kan vi

maskinere, stanse, skjære og vulkanisere i de fleste gummi- og plastmaterialer etter kundens tegninger.

Vi har også et slangeverksted i Kristiansand som produserer hydraulikkslanger med fire produksjonslinjer.

CNC-styrte dreiebenker 
og 4-akset fres

• Nær sagt alle tetninger kan produseres

• Ingen verktøykostnader

• Nøyaktige toleranser på ferdigproduserte 

tetninger

• Høy kvalitet på materialene

• Både metriske og tommedimensjoner kan  

leveres – fra 6 mm til 600 mm,  

større dimensjoner fra fabrikk på kort tid

• Korte leveringstider

Skjærebord og  
stansemaskiner
• Flenspakninger fra skjærebord og stansemaskiner

• De fleste dimensjoner og konfigurasjoner kan 

leveres, også kundetilpassede 

• Stort spekter av materialer

• Korte leveringstider

Produksjon av rør og slangerSalg/ service / utleie 
• EO2-form maskiner

• Rørbøyemaskiner

• Kragemaskiner 

• Formonteringsmaskiner

• Slangepresser mm.

• Eget verksted for service 

på maskiner

• Servicebil

• Produksjon og montering av hydraulikkslanger

• Flensing og bearbeiding av rørdeler

• Rørbøyemaskin opp til 6” (170 mm)

• Flushing av rør og hydraulikkslanger



Tetninger og pakninger

• O-ringer

• Tetningsringer

 - Simmerring®

• V-ringer

• Stangtetninger

• Stempeltetninger

• Avskrapere

• Flenspakninger

• Bokspakninger

• Mekaniske tetninger

• Fjæraktiverte tetninger

 - Omnilip®

 - Dynalip®

• Oppblåsbare tetninger

• Bonded Seals

Trinser og hjul
Sortimentet omfatter alt fra små 30 mm hjul til  

industritrinser med 10 tonns bæreevne. 

Vi har trinser og hjul til: 

• Tyngre transportmateriell

• Alle typer traller

• Butikkutstyr

• Møbler og kontorstoler

• Sykehusutstyr

Gummikompensatorer
• Tysk kvalitet – tysk produksjon

• Godkjent av DNV GL 

• Leveres i standard byggelengder eller med spesialmål

• Kan også leveres i PTFE og stål



Konstruksjonsplast og PTFE
Konstruksjonsplast leveres både som ferdige  

detaljer og som plater, bolt og emnerør.

Celleplast og cellegummi
Disse produktene kan leveres med åpne eller lukkede 

celler i forskjellige densiteter, hardheter,  

farger og tekniske egenskaper. Vi spalter, skjærer, 

stanser og laminerer i vår egen produksjon. 

Vi lagerfører alle standard pakningsmaterialer innen fiber, 

grafitt, PTFE og gummi. Fra vår produksjon leverer vi 

pakninger på mål etter kundens ønske. 

Gummiduk og pakningsplater

Arbeidsplassmatter
Vi lagerfører flere typer arbeidsplassmatter  

og kan tilpasse dem etter mål hvis ønskelig. 



Profiler og lukepakninger

Formstøpte produkter

Over 1000 lagerførte profiler i gummi; 

• Eksempelvis tetningslister, kantprofiler, fendere,  

beskyttelsesprofiler

 

Andre profiler produseres i henhold til våre kunders ønsker. 

Vi leverer formstøpte produkter i gummi og plast,  

designet i samarbeid med våre kunder.

Absorbenter

• absorberende matter

• lenser, puter, pølser

• støvfritt absorber ende strø

• oppdemmingspaller med sumpbunn for både 

200 liters fat og 1000 liters IBC containere 

Når uhellet er ute så er tiden knapp for å hindre 

miljøforurensing. Derfor lagerfører vi et bredt 

utvalg av bl.a.:

EMC – pakninger for elektronikkindustrien

Elektrisk ledende materialer i gummi samt ledende lakk for EMC- skjerming. 

Vi leverer også varmeledende pakninger for elektronikkindustrien.



Transmisjoner
• Kileremmer og kileremskiver

• Tannremmer og tannremskiver

• Rullekjeder og kjedehjul

• Løftekjeder

• Transportørkjeder og hjul

• El-motorer og gir

• Frekvensomformere

• Lagringer

• Akselkoblinger

• Mellomflenser til hydraulikkpumper

• Oljekjølere

• Transportbånd

Vibrasjonsdempere
• Stort leveringsprogram 

• Godkjenning fra DNV GL 

• Rundpuffere

• Maskinsko

• Skinner i gummi og metall

• Hylseelementer

• Konuslager

• Motordempere marine

• Sjokkdempere

Oppmåling og engineering
Engineering og laseroppmåling av rørsystemer, teknisk 

support og utvikling av kundespesifikke løsninger.

Vi tilbyr:

• 3D modell av rørsystem

• Isometriske rørtegninger

• Sammenstillingstegninger

• Dokumentasjon



Hydraulikk

Vi har et av Norges største lager på hydraulikkslanger, fittings, sømløse hydraulikkrør samt F37 flenssystem.

Vår slangeproduksjon på Skedsmokorset og i Kristiansand er godkjent av DNV-GL og Bureau Veritas .  

Vi har to trykktestkammer for testing av slanger og prefabrikkerte rør opp til 3655bar (53011 Psi) og eget 

prefab verksted for flensing og bearbeiding av rør og rørdeler samt rørbøyemaskin opp til 6” (170mm).

Væskehåndtering
Utstyr for transport, måling, filtrering og lagring av olje, kjemikalier og andre væsker. Vi leverer utstyr  

til flyplasser, depoter, tank-/bulkbiler, raffinerier, offshore, skip, bensinstasjoner, oljeprosess-, petrokjemisk- 

og næringsmiddelindustri. 

F37 Flenssystem er typegodkjent 

av DNV-GL, ABS og andre større 

klassifiseringsselskaper.



Gassfjærer Industrimateriell
Vårt komplette sortiment omfatter gassfjærer som 

skyver eller trekker, fjærer som er blokkérbare 

samt fjærer i rustfri utførelse.

Gassfjærer har svært mange bruksområder. De har 

en viktig funksjon i forbindelse med løfting, dem-

ping og stabilisering. Eksempler på bruksområder: 

dører, bord, stoler, senger, luker og armaturer.  

Vi har et stort lager av standardfjærer.

• Låser

• Beslag

• Nødhammer

• Hengsler

• Vridere

• Surringsringer

Plastdetaljer
Dersom du ikke finner akkurat det du  

har behov for, lager vi det for deg, i eget 

støpeverktøy.

Vi kan tilby et sortiment som omfatter:

• Holker, propper, og fotskruer

• Glideføtter, gulvbeskyttere,  

distanseklosser

• Innsatspropper

• Håndratt, låsespaker, vridere og 

trykkfjærskruer

• Håndtak, kuler

• Kabelbaner med tilbehør

• Kundetilpassede plastdetaljer

• Beskyttelsesnett
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Postboks 243, 2021 Skedsmokorset

Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset

Tlf.:  63 89 08 00

post@oo.no  www.oo.no

Last ned våre produktkataloger

www.oo.no/katalog


