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Totalservice på
ett komplett varv
Ända sedan starten 1967 har Tenö varv varit en stark
partner till den svenska yrkessjöfarten. Idag är vi ett
modernt och välutrustat varv och en av de största
aktörerna på Sveriges östkust. Vår långa erfarenhet
och vårt kunnande inom alla slags varvsarbeten
borgar för att du som kund kan känna dig trygg och
säker oavsett vilken typ av arbete vi utför på ditt
fartyg eller din anläggning.
Under de senaste åren har vi gjort en del satsningar
för att vara en särskilt attraktiv samarbetspartner för
våra kunder. Vi erbjuder alla tjänster inom maritimt
underhåll och reparationer. Vi utför kvalificerade
varvsarbeten och arbeten på kajanläggningar
och färjelägen. Vid behov åker vi ut med varvets
välutrustade servicebilar eller servicebåt och gör
jobbet på plats.
Vi ser ljust på framtiden och hoppas att vi kan
fortsätta att utveckla vår verksamhet. Välkommen till
Tenö Varv!
Andreas Backman, VD, Tenö varv

Ekens Naval AB grundades 1956 och har stor
erfarenhet av all sjösäkerhetsutrustning.
Vi utför service, reparation och försäljning av
livflottar, flytvästar, överlevnadsdräkter, evakueringssystem, RIB och gummibåtar samt M.O.R.S.

Ekens Naval AB
Tumstocksvägen 12, 187 66 Täby, Sweden
Cell +46(0)70-870 69 99 Phone +46 0(8)-630 92 66, Fax +46 (0)8-630 92 88
www.ekensnaval.com, magnus@ekensnaval.com
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Vi har servat
svensk
yrkessjöfart
sedan 1967
1 december 2015 gick Öckeröborgen
AB, som genom sitt dotterbolag driver
varven Ö-varvet och Hasslö varv, in som
ny ägare i Tenö varv och Simrishamns
varv, i ett nytt gemensamt ägt
moderbolag Maringruppen Norden AB.
www.tenovarv.se/om-foretaget

Anläggningens
resurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.5 m djupgående utrustningskaj
Slip för upp till 600 ton, längd 70 m, bredd 14 m
Mobilkran med 20 tons lyftförmåga
Tornkran över vattnet för tunga lyft
25 tons upptagningsvagn
100- tons mobil upptagningsvagn
Plåthall med 10 tons travers
Hydraul- , motor- och maskinverkstäder
Slamsugningsbil
Välutrustade servicebilar och båtar
Välförsett lager

MARINE GEAR

KARDANAXLAR

STROMAG

Marina växlar i ”drop in”-utförande.

Alla storlekar, även klassade.

Högelastiska gummikopplingar samt även
PTO koppling med elmagnet-clutch och
lagrad flänsanslutning för kardan.
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Torrsättning
med hög kapacitet
Slipen är som på de flesta varv hjärtat i verksamheten. Med en bred
och lång slip har Tenö varv möjlighet att åta sig de flesta fartyg och
pråmar upp till 600 ton.
På anläggningen finns en upptagningsvagn som har en kapacitet på
upp till 100 ton och som innebär att vi snabbt och kostnadseffektivt
tar upp fartygen från vattnet och kan ställa av på plan mark under
längre tid.
Anläggningen har en inhägnad reparationskaj där fartyg ligger under
reparationen, med full tillsyn.
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Underhåll och
service
På Tenö varv finns ett stort tekniskt kunnande
som våra kunder tar del av när oplanerade
händelser sker med motorer, växlar och
propelleraggregat i alla storlekar.
Vi är auktoriserade för Volvo Penta, Caterpillar
och Scania. För våra kunder innebär det att vår
personal är utbildad på respektive märken och
har de specialverktyg som behövs för att utföra
reparationen på rätt sätt.
Vår personal är kunnig och serviceinriktad och
har åtta fullt utrustade servicebilar att tillgå som
servar våra kunder från Norrköping, till Hjälmaren
och upp längs hela ostkusten.
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Specialistkompetens
för propellermekanik
På varvet tar vi upp, felsöker och monterar allt från små duodrev till
vägfärjors stora propelleraggregat på uppemot 19 ton. Vi arbetar med
märken som Aquamaster, Schottel, Steerprop, Schneider, Ulstein mm.
Noggrannhet är ett signum för vår verksamhet.

Berg Marin är ett teknikinformationsföretag
inom Marin och Sjöfart beläget i Karlskrona
Med vår långa erfarenhet inom fartygsteknik hjälper vi er med
installationsbeskrivningar, underhållsberedningar, scheman,
utbildningsdokumentation och manualer, allt utifrån era önskemål.
Berg Marin säkerställer även installation, uppstart, drift och
underhåll av marina enheter och industriella anläggningar.
Vi är en del av Ö-borgen och kan med våra gemensamma kunskaper
och breda kontaktnät skräddarsy våra tjänster utefter era behov.

0455-34 10 90
info@bergmarin.se
www.bergmarin.se

Snickeri
I vårt snickeri utför kunniga snickare inredningssnickeri av absolut
högsta kvalitet, oavsett om det handlar om hela inredningar eller detaljer.
Våra snickare är proffs, med lång erfarenhet och hög kompetens, som
inte lämnar något åt slumpen. De har kunskaper om hur man hanterar
olika träslag, hur man bygger en inredning eller ersätter en detalj som
ska bytas ut.

Rindövägen 2, 185 41 Vaxholm
Mobil: 070-611 58 48 • E-post: ad@hydromare.se
www.hydromare.se

Utför marinelektriska installationer på
fartyg, båtar samt i hamnar.
070-324 03 09
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Svets och plåt
med hög kvalitet
I vårt svets och plåtslageri utförs de flesta
plåtarbeten som krävs för reparationer och
nykonstruktioner. Vi utför de allra flesta
arbeten, stora som små, från en ny styrhytt
till ombyggnad av en tank. Våra licensierade
svetsare svetsar i vanligt stål, rostfritt och
aluminium. Deras yrkesskicklighet och
noggrannhet innebär att slutresultaten håller
en hög kvalitet.

ALLT INOM EL & MARIN ELTEKNIK
ONSHORE & OFFSHORE

www.propellertrim.se
www.hansenselektriska.se • 0708-88 77 87

Ytbehandling
På vår anläggning utför vi alla typer
av marin ytbehandling. Våra tjänster
består bland annat av vattenblästring
upp till 2500 bar, sandblästring,
rostskyddsmålning enligt tillverkarnas
marina målningsprogram.
Vi har certifikat inom blästring och
rostskyddsmålning.
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DIN TOTALPARTNER INOM:
Avhjälpande underhåll · Periodiska kontroller · Felsökningar · Nyinstallationer · Automationslösningar · Motorstyrningar · Alternativ framdrift · HMI-lösningar · Generatorinstallationer
El & Marinteknik AB • Beckholmsvägen 4, 115 21 Stockholm

El och navigation
På Tenö Varv hanterar vi allt från 12 volts- till 400 voltsanläggningar. Vi konstruerar elsystem,
bygger ut befintliga system, gör montering av utrustning, ritningar, beräkningar och
reparationer. Vi testar och kalibrerar vakter och givare.
Vi utför i stort sett samtliga fartygselektriska arbeten som kan förekomma. Installatörerna
har en mycket hög kompetens inom navigationselektronik.
Förutom service och underhåll utför vi bland annat nyinstallation, isolationsmätning samt
justering och kalibrering av navigationsinstrument.

VOLVO PENTA D13 IMO iii
Optimerad för marint bruk

Den robusta D13-motorn (400 – 800 hk) är byggd för att klara
ett högt mottryck och svavelrikt bränsle upp till 1000 ppm.
SCR-tekniken för avgasefterbehandling säkerställer en fortsatt
hög motoreffekt och effektivitet medan SCR-enheten reducerar
avgasljudet med 35dBA.
Lösningen är enkel att installera, driva och serva.
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Ett aktivt kvalitets- och miljöarbete
Vi är certifierade för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete enligt ISO 14000,ISO 9001, OHSAS
18001 och AFS 2001:1. Vi är också medlemmar i Föreningen Sveriges Varv.
Vår grundprincip när det handlar om kvalitetsarbetet är att vi ska utveckla arbetssätt och
arbetsmetoder, som ständigt förbättras. Alla medarbetare ska ha ett personligt kvalitetsansvar, med
befogenheter och resurser. Vi ska infria och, om möjligt, överträffa våra kunders krav och förväntningar
samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Vi ska
också ställa rätt kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners och endast välja dem som från
totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalande kvalitetskrav och
erbjuder bra produkter och tjänster.
Miljöarbetet har alltid legat i fokus för oss. Havet är del av vår vardag och därför månar vi om en ren
och bra havsmiljö. Vårt miljöfokus och hållbarhetstänkandet innebär att vi ställer oss bakom FN:s
globala mål för hållbar utveckling.

ISO 9001

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ISO 14001

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

OHSAS 18001

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Vill du bli en del av Tenö Varv?
Våra medarbetare är avgörande för verksamheten och vi letar ständigt efter nya talanger
som vill växa med oss. Tenö varv är en arbetsplats där vi kombinerar kompetens och
problemlösning. Är du elektriker, plåtslagare, rörläggare, mekaniker eller snickare har du
möjligheten att arbeta i en expansiv miljö med omväxlande arbetsuppgifter i ett gott team.
Hos oss kommer din expertkunskap att göra skillnad!
Våra kunder ska möta engagerade medarbetare på ett välutrustat varv som erbjuder
heltäckande tjänster och lösningar utifrån kundernas behov. Vi gör det där lilla extra för våra
kunder. Därför bör du som söker till oss kunna arbeta i ett högt tempo, vara flexibel och
noggrann. Du behöver också vara positiv och ha viljan att hela tiden lära dig nya saker.

Se
vår
film!

HYDROAKUSTISKA
SYSTEM

NAVIGATION

Göteborg • Stockholm • Landskrona

KOMMUNIKATION

SERVICE

njordx.com
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BLÄSTRING

ROPE ACCESS

MÅLNING

FÄRG / ROSTSKYDD

METALLISERING

RENGÖRING /
SANERING

INSPEKTIONER

Ring 0304-67 73 33 eller e-posta till info@alltiallt.com
för anbud och förfrågan.

alltiallt.com

Vi utför blästring, målning och metallisering av fartyg och inom petrokemin. Alla arbeten utförs på entreprenad eller i våra
bläster- och målningsstationer. Ytbehandling enligt Norsok M-501, med certifierad och utbildad personal för att utföra samtliga
ytbehandlingssystem, onshore och offshore i hela Europa. Självklart är vi också certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Välkommen att kontakta oss
Tenö Varv AB
Tenö 4, Bogesund
185 93 Vaxholm
Telefon: 08-128 78 400

• 18842 • www.jssverige.se

info@tenovarv.se
www.tenovarv.se

