Hvem er Satema?
Vi har fra etableringen i 1963 utviklet oss til å bli en betydelig aktør i bygge- og anleggsbransjen.
Hovedkontoret med administrasjon, salg, markedsføring og lager ligger sentralt på Ryen i Oslo, mens
produksjonen foregår på SATEMA MOELV AS. I gruppen inngår også SATEMA AB i Sverige (salg av
provisoriske strømanlegg), SATEMA BALTIC i Latvia (elektrisk montasje) samt SKAARET AS på Stange i
Hedmark (elektrotavler). Satema AS har 120 ansatte.
Våre produktområder (som kan være av interesse for Oslo havn):
Provisoriske anlegg – PROVstrøm (flyttbare enheter):
Midlertidig strømforsyning er et stort produktområde for Satema AS. Siden 1982 har vi hatt
serieproduksjon av sentraler og anleggskiosker for strømfordeling på bygge-og anleggsplasser, samt
tunneldrift. Disse produktene blir produsert ved vårt fabrikkanlegg på Moelv, hvor vi opp igjennom
årene har opparbeidet solid erfaring og spisskompetanse i å bygge produkter som dette. Vårt utstyr
inngår i dag som standard hos de ledende entreprenører og utleiefirmaer. Produkter innenfor
Provstrøm er pluggbare sentraler (medium størrelse) og spesialbygde transformatorstasjoner. Alle
transformatorstasjonene er bygd etter de samme prinsipper og utførelse. Trafostørrelsen på
standardvariantene våre varierer fra 100 kVA til 2000 kVA, kundespesifikke størrelser lages på
forespørsel.
Elektrotavler & aluminiumsskap
Vår virksomhet startet i 1963 med bygging av elektrotavler, hoved-og fordelingstavler, apparatskap,
og denne avdelingen har på mange måter vært drivende for Satema`s utvikling. De kunnskaper vi
ervervet her dannet basis for mange av dagens aktiviteter og nye og innovative løsninger. Satema er i
dag en av landets ledende produsenter av elektrotavler og koblingsskap. I 2000 kjøpte Satema opp
Stange-firmaet Skaaret AS og i 2006 etablerte vi Satema Baltic som sammen med produksjonslokalet
på Moelv utgjør vår tavleproduksjon. Satema er lisensiert tavlebygger av
Siemens Sivacon S8
Strømaggregater:
Satema har mer enn 30 års erfaring med nødstrømsaggregater og reservekraftløsninger. Vi er igjen
leverandør av strømaggregater fra SDMO som er markedsledende innenfor dette fagfeltet.
Aggregatene dekker området 1kVA til 4200kVA, både mobile strømaggregater eller stasjonære
aggregater i standardutførelse eller skreddersydd etter kunden sine ønsker, inklusive komplette turnkey installasjoner for nødstrøm.

Under følger noen bilder av ting vi har levert:
Transformatorkiosker:

Aggregater/containerløsninger:

Undergrunnsfordelinger:

Elektrotavler:

