
SELSKAPSSTRUKTUR

NORDIC GRUPPEN

NORDIC BULK AS
200 mill NOK 2021

Anlegg, utstyr og service til 
bergverks- og 

mineralindustrien

NORDIC ROADS AS
70 mill NOK 2022

Utstyr og slitestål 
til vei, pukk, gruve, 
anlegg og industri

https://nordicbulk.com/maskiner-og-utstyr/
https://nordicroads.as/


HVEM OG HVOR ER VI

• Etablert 2013
• Utskilt fra «Stålverket» (etablert 1913)
• Eneste Norske produsent av veiskjær og Mn stål
• Produksjon og kontor Stålverksområdet 

Jørpeland

• Satsning på veivedlikehold, slite og reservedeler
• Egen produksjon, plogstål
• Egen produksjon Mn stål (2023)
• Oppkjøp av 2 bedrifter, siste i 2020
• Lager Jørpeland + Forhandlere i hele landet 30 min. fra Stavanger



HVEM ER LEVERANDØRER I 
NORGE

• Nordic Roads AS: Norsk produsent og leverandør
• Forhandlere 

• GMI Gratangen Mekaniske Industri AS
• Mählers Norge AS
• Øveraasen AS
• Steinsland Mek. Verksted AS
• Harald Grønvold AS
• Torp Maskin AS
• Volvo Maskin AS / VMS Volvo Maskin Service AS
• AEBI Schmidt 
• Ferro AS

• Direkte leveranser til hovedentreprenører i offentlige kontrakter



HVEM ER LEVERANDØRER I 
NORGE

• Entrack AS
• Landsdekkende med egne avdelinger fra sør til nord
• Lang erfaring og god kompetanse

• Mange maskin leverandører/maskin service bedrifter leverer 
også plogstål

• Produksjon av plogstål Sverige, Baltikum, Tyskland, Canada og 
Kina 



RÅD TIL BRUKERNE

Forskjellig utstyr til forskjellig føre
• Velg passende skjærstål til gjeldende forhold og ønsket resultat
• Stor forskjell på saltede roder med mye trafikk og andre 
• Mye å spare på å unngå sålebygging
• Arbeidet du legger ned i bytte til riktig stål, tas inn med redusert 

etterarbeid
• Fokus på levetid på stålet / kostnad per brøyte km.



HERDEDE PLOGSTÅL 
NORDIC 500 

Herdede skjær
• Alle bruksområder
• Bor-legert
• Hardhet 500 Brinell
• Rimelig 
• Veldig bra resultat, alle fører



PERFO 240 / PERFO 240R

Perfo 240® / 240R
• Leveres i alle lengder
• Standard 10mm
• Flere tykkelser
• Gummiert utgave
• Endebøyd



HARDMETALL SNØPLOGSKJÆR

Hardmetallskjær med lang levetid
- Lagerføres i alle dimensjoner
- Passer «alle» ploger
- Leveres også i tannet utgave
- Større mengde hardmetall
- Produseres i Norge, av Nordic Roads 



Fleksible hardmetallskjær, som former seg etter veibanen
JOMA 6000R - Markedets kanskje aller beste veiskjær.

Renere veier, mindre vibrasjon/støy, lengre levetid og mindre slitasje på 
utstyr og veimerking.

• Utviklet for bruk på saltet og høytrafikkert rode
• Bredt bruksområde
• Rensker svært bra og sparer antall brøyte km.
• Levetid som hardmetallskjær + 

nordicroads.as



NORDIC COMBI MED STÅL, GUMMI 
OG KERAMISK SLITEKJERNE

• Bruksområde på saltede og høytrafikkerte veier
• Nordic Combi
• Nordic Combi Double, vendbart
• Lang levetid 
• Behagelig gange 



NORDIC RIPPERBLADE
SYSTEM 2000

Nordic Ripperblade
• For veihøvel og bil 
• Svært effektiv på fjerning 

av såle
• Pigg i flere alternativer



SANCIC HARDMETALL

Sandvik’s Sancic / Saroa
• For snøplog og høvel
• Slitesko / tallerken og ski

• Støpte produkter med karbid/ 
hardmetallbiter innstøpt i 
slitesonen



Litt om kvalitet
• Herdet stål Hardhet Brinell 500
• Hardmetall kjerne med WC kjerne Hardhet 86 HRA
Beskrivelsen «hardmetall» brukes for Wolfram karbide / Tungsten
karbide
• Kombistål har en keramisk kjerne 
Levetid tilnærmet hardmetallskjær



HASTIGHET / LEVETID FOR 
PLOGSTÅL

Litt om hastighetens på virkning av stålets levetid
• Herdet stål, store utslag ved for høy hastighet
• Hardmetall, mest påvirket av slag og støt

Ploginnstilling og plogvinkel
• Brattere vinkel gir større forbruk av stål
• Riktig innstilling av plog sparer slitestål



TA GJERNE KONTAKT OM DET SKULLE VÆRE SPØRSMÅL!

TAKK FOR MEG!
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