Maritimt
servicearbeid
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20 år på havet
Håløy Havservice ble etablert i 2001, og har gjennom 20
år utført mange oppdrag til våre faste kunder i Sør-Tromsområdet. Vi tilbyr maritimt servicearbeid til oppdrettsnæringa, og liknende næringer. Vi har servicefartøyer med
dekksutstyr som leverer alt innenfor fortøyning, løft, slep,
vask, arbeid med nøter og ROV inspeksjoner med mer.
Håløy Havservice har hovedkontor, og driftes, fra Engenes
i Ibestad kommune.
Vi jobber hver eneste dag for å kunne tilby konkurransedyktige tjenester til havbruksnæringen. Myndighetene har
signalisert vekst innenfor havbruk i de kommende år, og
i tråd med dette skal vi være i posisjon til å bistå med vår
kompetanse – og våre dyktige medarbeidere.

Accountor Harstad/Andørja
Tlf.: 77 00 35 50
harstad@accountor.no
www.accountor.no
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Sletta Verft
– din leverandør av arbeidsbåter

Tlf. 71 64 77 50 • E-post kaare.sletta@slettaverft.no

4

Våre serviceområder
Håløy Havservice kan utføre en rekke ulike oppdrag,
med vårt brede spekter av tjenester. Vi har s
 pesialisert
oss innen maritimt servicearbeid, og våre dyktige
medarbeidere har lang erfaring og bred kompetanse.
På denne måten kan du være trygg på at vi leverer trygge
og tidseffektive tjenester.

VI UTFØRER FØLGENDE OPPDRAG:
‣ Fortøyning – utlegg av nye oppdrettsanlegg,
samt opptak av gamle.
‣ Utførelse av vask – både flytekrager med/uten 
bunnring (med Mekon RV2 ringvasker) og oppdrettsnøter (med FNC notvasker). Nedvask av lokaliteter 		
ifbm. sykdom osv.»
‣ Slepeoppdrag – med våre fartøy godkjente for slep, 		
kan vi utføre en rekke ulike slepeoppdrag.
‣ ROV-inspeksjoner
‣ Servicearbeid for oppdrett – Vi har lang erfaring med
det meste av operasjoner som foregår innenfor
oppdrettsnæringer.
‣ Avlusningsoperasjoner – vi bistår og har god erfaring
med avlusing.

Har du behov for våre tjenester?
Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat.
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HÅLØY OTTAR – i drift fra høsten 2021
Oppdrettskatamaran – 4 stk. lugarer, og med
en s
 ikkerhetsbemanning på 2 personer.
Dimensjoner: 14,98 x 10 x 3

HÅLØY JARL – i drift fra våren 2022
Enskrogs stort servicefartøy – 6 stk. lugarer,
med en sikkerhetsbemanning på 4 personer.
Dimensjoner: 25,08 x 11,60 x 3,50

‣ 10 knop
‣ 2 stk. Visedo Powerdrum 250kW,
en i hvert skrog.

‣ 10 knop

‣ 10 stk. Akazem 15 OEM pakker, totalt
244kWh, parallellkoplet.

‣ Corvus, 4 packs 800V, 90kWh hver,
totalt 360kWh.

‣ Generator 1 - Caterpillar C18, effekt 500ekW.

‣ Generator 1 - Scania DI16 75M, effekt 480kW.

‣ Generator 2 - Caterpillar C9,3, effekt 310ekW.

‣ Generator 2 - Scania DI16 75M, effekt 480kW.

‣ 1 stk. Palfinger PK 65002 m/vinsj, plassert
akter styrbord side.

‣ 1 stk. Palfinger PK 150002 MH m/vinsj,
plassert akter styrbord side.

‣ 1 stk. Palfinger PK 33002 m/vinsj, montert
foran styrbord side.

‣ 1 stk. Palfinger PK 90002M m/vinsj, montert
foran styrbord side.

‣ Lorentzen 20T vinsj for heving av lodd.

‣ Ankerhåndteringsvinsj - MB Hydraulikk
type 1 stk. 60T & 1 stk. 20T med lastceller.

‣ 1 stk. nokk med trekkraft 8000kg, og
‣ 1 stk. nokk med trekkraft 5000kg.
‣ 2 stk. elektriske sidepropeller
str. 60-100. Effekt 74kW.

‣ 2 stk. Siemens elektriske fremdriftsmotor
med effekt 2x500HP ved 1500 RPM.

‣ Hydraulisk taupinne- og haikjeft modul
– MB Hydraulikk type LPH 20T.
‣ Utskyvbar platelåsholder – MB Hydraulikk
type 20T.
‣ Hjelpevinsjer - 4 stk MB Hydraulikk type
tuggervinsjer 5T.
‣ 2 stk elektriske sidepropeller med kapasitet
på 245 hp hver.

• Ekstruder, el-muffe og speilsveising
• Sveise- og reparasjonsteknikk
• Kulde- og varmepumpeservice
Andørjaveien 419, 9454 Ånstad • Tlf. 416 15 237 • E-post: tord@industriteknikk.as
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ASTØINGEN
Oppdrettskatamaran, med en sikkerhets
bemanning på 2 personer.
Dimensjoner: 14,99 x 8,4 x 2,81

HÅLØYGEN
Oppdrettskatamaran, med en sikkerhets
bemanning på 2 personer.
Dimensjoner: 14,99 x 8,4 x 2,81

‣ 8-9 knop

‣ 10 knop

‣ 2 stk. Nogva Scania DI12 65M,
370 HK v 2100 rpm.

‣ 2 stk. Volvo Penta D12D – MH – R1
med 450 HK ved 1800 rpm.

‣ 2 stk. Nogva HC168 gir med PTO på hvert gir.

‣ 2 stk. Finnøy G23 gir med sjaltbar PTO.

‣ 1 stk. AMCO VEBA marine type V950 F
M-8S CE hydr.

‣ 1 stk. AMCO VEBA marine type V950
FM-8S CE hydr.

‣ Foldekran, løftemoment 46 tonnmeter
– klasse H1B3, rekkevidde 20.6m,
radiostyring.

‣ Foldekran, løftemoment 46 tonnmeter
– klasse H1B3, rekkevidde 20.6m,
radiostyring.

‣ 1 stk. SHM AHT vinsj, SWL 20T, med 		
nødutløsning, lastmålingsystem og
rendering.

‣ Til montering - 1 stk. SHM AHT vinsj, SWL
20T, med nødutløsning, lastmålingsystem
og rendering.

‣ 1 stk. SHM Chain Lock SWL35T modul
m/taupinner SWL15T.

‣ Til montering - 1 stk. SHM Chain Lock 		
SWL35T modul m/taupinner SWL15T.

‣ 2 stk. 3 tonns nokker.

‣ 1 stk. nokk med trekkraft 1000kg,
og 1 stk. nokk med trekkraft 5000kg.

‣ 2 stk. 50 HK Sleipner sidepropeller.

‣ 3 stk. 50 HK sleipner sidepropeller.

Truck Tek AS er en av Norges fremste totalleverandører av komplette
hydrauliske kraner og utstyr.
Vårt mål er å være en ledende totalleverandør av produkter og tjenester
for den maritime flåten i Norge, og være i førersetet i utviklingen på vårt fagfelt.

Gårdsøyveien 23, 8907 Brønnøysund • Tlf. 75 02 99 40
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Håløy Havservice blir større
Det er gøy å kunne meddele at Håløy Havservice står foran
en solid vekst. I dag er vi 12 ansatte, men før s
 ommeren
2022 skal vi bestå av et mannskap på
ca. 30 personer. I forbindelse med større bemanning, øker vi
fra 2 fartøy til 4, hvor 2 av dem – Håløy Ottar og Håløy Jarl
– er hybrid.
Fra sommeren 2022 vil vi med andre ord ha stor og
god kapasitet for oppdrag.

Vil du bli en av oss?
Vi har stadig bruk for ny kompetanse, og kanskje er det
akkurat du som skal bli vår neste medarbeider. Selv om
du ikke finner en stillingsannonse ute, må du gjerne ta
kontakt med en åpen søknad.
Vi gleder oss til å høre fra deg!
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Dekksutstyr og
maritime totalløsninger
tilpasset røft og ramsalt
miljø.
Optimalisert,
skreddersydd og
funksjonelt.
Enkel montering og
integrering.

#smartereløsninger
www.shm.no
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Dyktige medarbeidere
– med bred kompetanse
Håløy Havservice skal være en god arbeidsplass, og
arbeidsmiljø er like viktig for oss som kompetanse. 
Trives man på arbeidsplassen, gjør man også en bedre
jobb. Vi er stolte av våre medarbeidere, og den jobber de
gjør. Mange av dem har vært ansatt i en årrekke, og har
dermed opparbeidet seg en solid og bred kompetanse.
Vi legger alltid til rette for at nødvendig kursing gjennom
føres, slik at våre medarbeidere kan jobbe trygt, tids-

effektivt og etter de krav som er gjeldende. Både våre
medarbeidere, og våre kunder skal være trygge på at
oppdragene vi får, utføres på en forsvarlig måte.
Vi har også startet prosessen med å utdanne våre
ansatte etter de krav som blir gjeldende fra 2024.
Dette inkluderer nye båtsertifikater.
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Foto: Jørn Heløe-Hamek AS

Stolt samarbeidsverft for
Håløy Havservice

www.hamek.as
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Med fokus på livet i havet
Med en arbeidsplass på havet blir man nok ekstra opptatt
av å ivareta livet der nede i dypet. Vi jobber aktivt, med
FNs bærekraftmål i bakhodet, for å ivareta livet i havet
– og ikke minst, redusere utslippene våre.

Det statlige målet om 0-utslipp i sjøfart innen 2030, retter
vi oss inn etter. Våre nyeste tilskudd av fartøy er hybride,
det vil si at Co2 utslippene fra disse fartøyene reduseres
betraktelig.

Vi i Håløy Havservice er stolte av arbeidet vårt,
og jobber i henhold til Global GAP.

Vi jobber for å kutte Co2 utslipp
ved å blant annet velge elektriske
fartøy for fremtiden.

Livet i havet bevarer vi gjennom
å fokusere på mindre utslipp i vår
arbeidsprosess.
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Autorisert VOLVO PENTA serviceverksted. Privat og kommersiell.
Salg VOLVO PENTA. Lavt forbruk og innenfor alle miljøkrav.
Salg SARGO BOATS. 25-45 fots båter for tøffe Nordnorske forhold.
Ta kontakt for tilbud.

Tlf. 476 47 785/77 00 25 30 • E-post: post@harstadmarina.no • Skoleveien 2, 9407 Harstad

Håløy Havservice AS
Andørjaveien 1720, 9455 Engenes
Telefon: 97 12 71 45
E-post: remi@arvesen.com
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