Velkommen til oss på Langholmen
SRI Services AS har flyttet inn i Egersund Energy Hub på
Langholmen. Vi har valgt å flytte inn her på grunn av synergieffektene det gir oss, her kan vi dra nytte av og stryke hverandre.
Firmaet ble etablert i 2017 og
takket være stort behov for
kvalitetstjenester i vindparkene
er vi nå 30 ansatte. Gründerne
har bakgrunn fra offshore industrien og bruker kompetansen
og erfaringen derfra på å levere
kvalitet. SRI er en del av The
Raptor Group (TRG). Gruppen
består av bedrifter som leverer
tjenester innen mekanisk, metallproduksjon, hydraulikk, sveis,
montering, transport og eiendom. SRI leverer fundamenter og
tjenester for vindturbiner, on- og
offshore. Gruppen har verksteder
med høy kapasitet og kan levere
vedlikeholdstjenester gjennom
hele parkens levetid. SRI leverer
også tjenester og vedlikeholdsløsninger for olje og gassindustrien både på land og offshore.

SRI har høy kompetanse og lang
erfaring med spesial betong/
høystyrkemørtel. Vi leverer våre
tjenester under alle værforhold
i Norge og utlandet. SRI har
erfaring med vinterdrift fra flere
prosjekter lokalt og på fjerne
lokasjoner i Trøndelag og i Troms
og Finnmark hvor sistnevnte har
bydd på ekstreme forhold.
Mange kunder kontakter oss
når de har tekniske utfordringer
eller tidspress, og når vi må tenke
utenfor boksen for å løse disse
trives vi aller best.

ANNONSE

VI TILBYR:

· SRI Services har tre komplette
transportable enheter for å
kunne utføre støpeoperasjoner
høystyrkemørtel under alle
klimatiske forhold.
· Gysing og understøp i forbindelse med utbygging av vindparker både i Norge og utlandet
under all klimatiske forhold.
· Laser oppmåling, kontroll av
retthet og visuell inspeksjon av
fundamenter for vindturbiner.
· Komplette fundament-løsninger.
· Alle typer service og vedlikehold
i hele vindparkens levetid.
· Vedlikeholdsløsninger for skip,
flyterigger, platformer og annen
industri.
· Kontroll og oppspenning av alle
typer flenser og bolteforbindelser
med sertifisert personell.
· Service personell on- og offshore.
· Transport og monterings
tjenester med kranbiler.

www.sriservices.no

