
LEVERANDØR TIL DEN TUNGE MASKINBYGGINGSINDUSTRIEN



“

“
“I vårt samarbeid tar Patria ansvaret for egen design og 
Hentec fungerer som en sparringspartner og støtte når 
det gjelder valg av optimalt materiale, utnyttelse av op-
timal teknologi og ved produksjon av prototyper. På den 
måten støtter de oss med å gjøre komponentene pro-
duksjonsvennlige.

Hentec er en supply chain management operatør som 
på en transparent måte tar hånd om valg av leveransek-
jeden, administrasjonen av den, kvalitetskontroller og 
helhetsleveranser.

Det vesentlige for Patria er at partneren vår forstår pro-
duktet vårt og prosjektenes behov på beste mulige 
måte og dermed produktivt kan forutse våre fremtidige 
behov og krav.

Hentecs tjenester sett fra kundens perspektiv

Vi forbedrer kostnadseffektiviteten 
og konkurransekraften vår ved 

optimering av komponenter og 
leveransekjeder i samarbeid med 

Hentec.

Et resultat av samarbeidet vårt er at begge parter har 
forbedret sin know-how og kostnadseffektivitet, og 
merverdien for sluttbrukeren har til og med økt.”
 
Olli Tiilikainen, Sourcing Manager, Patria Land Systems 
Oy, 14.8.2014

Optimaliserte løsninger til din applikasjon 

Hentec tilbyr hele spekteret av svingkranser fra 
ThyssenKrupp Rothe Erde samt vedlikeholdsfrie 
glidelagre fra Federal-Mogul Deva.

Vi kan tilby skreddersydde løsninger etter 
kundens behov og komplette pakker som 
inkluderer:

- beregninger (lager-, fortanning- og bolteberegninger) 
- lagre
- bolteteknikk (bolteberegninger, bolter, verktøy) 
- lagerhus (ferdig maskinert og belagt) 

Svingkranser og selvsmørende glidelagre



Hentec optimerer helhetsløsninger for kundene 
våre inkludert støtte i designfasen, valg av verktøy 
og metode, skruer, opplæring i bruk for kundens 
ansatte og service av verktøyene. 

Vi leverer tyske ITHs hydrauliske og elektriske 
bolteverktøy, pinneskruer og smidde bolter. 
I portofolien vår hører også sekskantmuttere, 
runde muttere og spesialmuttere. Vi behersker 
både strekkemetoden og momentmetoden. 

Bolteteknikk Støpegods, smigods og valsede ringer

Våre helhetsløsninger består av teknisk 
optimering av komponentene og 
håndtering av en kostnadseffektiv 
leveransekjede. 

Vi hjelper kundene våre med:
- optimering av produksjonsmetode 
- optimering av støpegods, smigods og valsede ringer
- å finne det best passende støperiet og smien, maski-
neringsverkstedet og overflatebehandlingsverksted 
- å håndtere leveransekjeden, inkludert auditering av 
leverandører, leveranseovervåkning, finansiering av 
leveransekjeden, rapportering og sluttinspeksjoner 
som inneholder fullstendig 3D-måling.

Applikasjoner:
- utstyr til offshore og marine
- propulsion- og thruster-komponenter
- tunge kjøretøy
- komponenter til turbiner 

 
Vi leverer komponenter og formonterte helheter:

- Stålstøpegods, Duplex og Super Duplex
- Seigjernstøpegods, Adi-jern og SiSSADI
- Smigods 0,5 kg-100 t
- Sømløst valsede ringer 300-8.000 mmv
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