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Marius Reinsnes ved IMO Sveiseindustri AS foran den nye sveisemaskinen for søylearmering. Ordren som her 
produseres er armeringssøyler til kaipeler for ny kai for Kleven verft i Ulsteinvik.

Nær armeringsprodusenten
IMO Sveiseindustri AS har fordelen ved å ligge så 
nært produsenten av armeringsstål som det er mu-
lig å gjøre. Nærheten til den eneste produsenten av 
armeringsstål i Skandinavia, Celsa Armeringsstål 
AS, gir gunstig logistikk inn til deres egne pro-
duksjonslinjer. Dette har et positivt miljøaspekt, i 
prinsippet også for kunden.
Ferdigproduktene sendes ut fra IMO Sveiseindus-
tri AS til kundene med trailer, både for kapp- og 
bøy-produkter og søylearmeringsprodukter. 

Mer effektiv drift
IMO Sveiseindustri AS flyttet for tre år siden inn i 
nytt bygg i Mo Industripark. I tillegg har de nå leid 
hele det tidligere Primeanlegget, som ligger like 
ved verkstedbygget. Totalt har de 3.000 kvadrat-
meter verkstedsareal. De har halve virksomheten 
innenfor produkter de fabrikkerer i verkstedbyg-
get, og halvparten rettet mot videreforedling av 
armeringsstål. 
I forhold til ansatte, så er det flere på mekaniker-
arbeid enn armeringsoppdrag. I både arealbruk og 
leveranser utgjør de to feltene like mye.
- På tonnasje er armeringsoppdragene vesentlig 
større, sier Reinsnes.
Han sier de regner med å levere om lag 3500 tonn 
bearbeidet armeringsstål i løpet av 2014. 
Etter at de kom inn i nye lokaler har de fått en mer 
effektiv drift, blant annet med bedre plass, bedre 
produksjonslinjer og ordentlige kraner. Det har gitt 

konsekvens i økt vekst og flere ordrer.
Bedriften har et godt ordrebelegg, stort sett langt 
ut i 2015. 
- Vi ligger i forhandlinger om et nytt, større pro-
sjekt, som er større i både volum og ordresum enn 

bruene. Klarer vi å hale dette i land vil det være 
meget bra for virksomheten i 2015. Vi håper å få 
avklart dette nå i høst, avslutter Marius Reinsnes 
ved IMO Sveiseindustri AS.
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NB! VAREBILDAGER 22.-24. OKTOBER

Alltid på veien
AVTALE Ranenget 1, 8600 Mo i Rana

Tlf.: 75 12 99 00 • Fax: 75 12 99 01

 STANDARDUTSTYR:
• AIRCONDITION 
• RADIO/CD 
• BLUETOOTH 
• 3 SETER 
• KOMFORT 
  SKILLEVEGG 
• KJØRECOMPUTER 
 • HENGERFESTE 
• INNVENDIG KLEDNING 
  MED GULV OG LED LYS

*GARANTI 5 ÅR/250.000 KM* (*: 100.000 km Peugeot fabrikkgaranti + 150.000 km BOS forlenget garanti).Forebehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto. Importør Bertel O. Steen AS.
 NYE PEUGEOT EXPERT – PRIS FRA KR. 221.900,- EKS. MVA.  TILLEGG FOR 4X4 ER 9.900,- PÅ 128 HK.

4X4 FOR KUN 9.900,-
*


