Presentasjon

MB Krokløft levert til Børstad Transport AS i 2011

Infrastruktur og fasiliteter
•

•

Fasiliteter:
– Skadeverksted
– Mekanisk verksted
– Sveise- og
maskineringsverksted
– Sandblåseanlegg
– Lakkeringsanlegg
– Seksjon for glassfiberarbeid
– Dekkverksted
– Smørehall
– Vaskehall
Verkstedet er bygget av Forsvaret:
– Nødstrøm (diesel aggregat)
– Vannbåren varme m/kjel

Dekkverksted
Kundemottak
Smøre- / vaskehall
Serviceverksted
Skadeverksted

Sveiseverksted

Lager

Sandblåsing

•

Tomt
Garasjer
– 25 mål inngjerdet uteområde med
vakthold.

•

Bygningsmasse
– Verksted 3338 m2
– Garasje 1667 m2
– Lager 790 m²

Lakkering
Dekkhotell
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Verkstedsfasiliteter (1)
SKADEVERKSTED
•

•

Moderne anlegg med oppretteutstyr for
rammer og hytter for de fleste typer større
kjøretøy.

Kapasiteter og utstyr
– Oppretterhall med skinnesystem for
fastspenning av to objekter samtidig
– Josam universal hyttejigg
– Josam hydraulisk oppretterutstyr
– Utstyr for induksjonsvarming og
krymping
– Lasermålesystem for akselinnstilling og
oppmåling av rammer
– Utstyr for glassfiberreparasjoner og
liming av plast
– 10 tonns traverskran

MEKANISK VERKSTED
• Service/reparasjoner av større kjøretøy
–

•

Lastebiler, tilhengere, busser,
anleggsmaskiner, trucker, mobilkraner,
landbruksutstyr, beltegående utstyr

Kapasiteter og utstyr
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Porthøyde 4,5m, portbredde 5,0m,
portløp 24m
3 portløp med gjennomkjøring
Traverskraner opp til 20 tonn
Veieceller opp til 35 tonn
Løftebukker opp til 60 tonn
Cross check og datastyrt bremseprøver
4-gassmåler
Røyktest
Lasermåling av akselinnstilling
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Verkstedsfasiliteter (2)
SVEISEVERKSTED
• Moderne sveisehall:
–
–
–
–

Utstyr for alle typer sveiseoppdrag på
aluminium og stål.
Traverskran med kapasitet 6,3 tonn.
Utstyr for klipping og bukking av plater.
Maskineringsutstyr.

LAKKERINGSVERKSTED
• Sandblåseanlegg for alle typer
sandblåsejobber.
• Stor to-delt lakkhall:
–
–
–
–

lengde 20 meter
porthøyde 5 meter
eget lakkblandeanlegg
temperatur og klimakontroll

DIVERSE
• Smørehall med grav
• Vaskehall med steam:
–
–

•

Dekkservice
–
–

•

Porthøyde 4,4m
Hallengde 16m
Lager og salg av dekk for tyngre
kjøretøy, inkl. landbruksmaskiner
Omlegging og avbalansering av alle
typer hjul

Delesalg
–
–
–

Salg av deler og forbruksartikler
Anskaffelse av bestillingsvarer
Online forbindelse med sentrale
deleleverandører
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Arbeidsområder
•
•
•
•
•

Service og vedlikehold på tyngre kjøretøy
Skade- og lakkverksted tilpasset tyngre kjøretøy
Anleggsmaskin reparasjon/service
Industrivedlikehold
Godkjent påbyggerverksted

Arbeidsområder
•
•
•
•
•

Forsvarsmateriell
Serviceverksted for renovasjonsaggregat
Serviceverksted for Iveco
Dekkverksted First Stop
Utleie av egne lokaler

Fakta
• Ritek AS har 26 ansatte hvorav 22 er
mekanikere innen forskjellige fagfelt
• 3200 kvm. verkstedareal
• Omsetning på kr. 24,5 mill i 2012
• Vekst i 2012 32 %. 8 nye ansatte.
• Prognose årsresultat ca. kr. 1 mill.
• Solid økonomi og godt grunnlag for planlagt
utvikling

Fagkompetanse
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilmekanikere
Tungbilmekanikere
Industrimekanikere
Anleggsmaskinmek.
Sveisere
Lakkerere
Bilskadereparatører
Forsvarsmateriell

Strategisk satsing
• Forsvaret som kunde og samarbeidspartner er et satsningsområde
• Forsvaret bygger ned egen
verkstedkapasitet
• Kontraktsforhandlinger CV90-produksjon
fullføres i 2012. Produksjon fra 2014 –
2016.

MEP/OPV i samarbeid med BAE Systems
Hägglunds AB
Ritek AS har inngått en kontrakt med BAE Systems Hägglunds AB om
deltagelse i kampvognprosjektet.
Kontrakten har følgende omfang:
* 15 Stormingeniørvogner
* 15 Multirollervogner
* 2 Skolevogner
* Omfattende innkjøp basert på etablerte og nye innkjøpskontrakter.

Kontraktens størrelse:
* Samlet kr. 217 000 000,00 inklusive materialanskaffelser
* 30 000 timeverk i verkstedet
* Prosjektadministrasjon og øvrig NRE-kostnad
* 10 – 15 nyansatte. Mekaniker og prosjektledelse

MEP/OPV family variants based on the
CV90
platform
SPV 74 units
STRILED 15 units
New MKIII chassis
Upgraded MKI turret

New MKIII chassis
Upgraded MKI turret

OPV 21 units
Reworked MKI

STING 16 units
Reworked MKI

MULTIC 16 units
Reworked MKI

