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Vårt verksted er godt utrustet for reparasjon av båt, utenbords og
innenbordsmotor.
Vi er forhandler av Volvo Penta, samt Honda og Tohatsu utenbordsmotorer og fører eit stort
delelager.
Våre mekanikere har bred erfaring av reparasjon av båt og motor på privat og næringsmarkedet.

Vi utfører:

- Diagnose utstyr for nesten alle utenbordsmotorer samt innenbords motorer.
- Service på dei fleste motorer.

- Motor og gir reparasjoner.
- Motor bytte, gir bytte.
- Kontroll/rengjøring/justering av brennstoff injektorer, 1 trinns.

- Akseltrekk.
- Lager bytte.
- Oppretning av motor, gir og pumper.
- Overhaling av el-motorer.
- Overhaling av pumper.
- Overhaling av ventiler.
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- Hydrauliske anlegg.
- Overbord ventiler samt gjennomføringer.

- Bunnsmøring, polering og vedlikehold av båt.
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- FLIR termofotografering for feilsøking.
- Feilsøking på mekanisk samt elektrisk marine.
- Navigasjons anlegg, feilsøking, oppdatering, bytte av komponenter eller komplett anlegg.
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I senere tid har me tatt på oss endel større jobber for kunder som vi har hatt gode tilbakemeldinger
på, både privat kunder samt næringskunder.
Me har stor kai kapasitet, med flytebrygger samt djupvannskai, kan ikkje kunde komme til oss så
kommer vi til kunden, vår service bil er godt utstyrt.

HYDRAULIKK SLANGEVERKSTED.
Vi har nå startet opp nytt tilbud, slanger til både private og komersielle, båter og
landbasert utstyr.
Våre produkter er hovedsaklig Parker samt Trelleborg, vårt slangeverksted har åpent
hverdager fra 08-16 om det skulle ver behov utenom dette så er vi på tlf 416 65 015.
Vi kan tilby følgende:
• Hydraulikk slangeverksted. / Hydraulikk oljer på lager.
innsatser på lager)

(Nye Volvo

• Mekanisk arbeid evt assistanse / service motorer.
• Feilsøking hydraulisk / mekanisk og elektrisk.
• Overhaling og reparasjoner av sylindere / bytte.
Vi holder til i Knarholmen på Bokn, Havnavegen 54. Her har vi mulighet til å ta inn
større kjøretøy for reparasjon om nødvendig. Verkstedet er 250 m2 og har takhøyde
på 8 meter.
Avskjermet dypvannskai på 40 x 15 meter mot Boknasundet.
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For mer informasjon evt spørsmål ta kontakt med Sveinung
på sveinung@rogalandmarine.no eller
Vakt telefon verksted: 416 65 015

Informasjon
Våre åpningstider:
Mandag til Fredag
Lørdag

Kontakt
Rogaland Marine AS
Havnavegen 54
5561 Bokn
NORGE
Telefon: 416 65 015
Epost: post@rogalandmarine.no

Kl.08.00 til 16.00
Stengt

