




FLETTET TAUVERK

FLETTET TAUVERK
 
BRM Norway AS sin egenproduksjon vil i hovedsak være knyttet til produksjon av flettet 
tauverk. I tillegg til våre standard produkter utfører vi også tjenester innen omfletting og  
produksjon av spesialprodukter. 

PRODUKTER: 
 
- Flettet Blykabel (Std. opptil 10 kg/mtr)
- Flettet Flyteline
- Flatflettet    
- Hullflettet
- 8, 12 & 24-Flettet Tauverk (Trosser etc.) 
 
TJENESTER: 
 
Vi tilbyr tjenester innen omfletting av alt fra tauverk, kabler 
eller annet som man ønsker ekstra beskyttelse på eller  
samle i en enhet etc. Eksempel på dette kan være omfletting 
av blykabel i kombinasjon med annet tauverk. Mulighetene 
er mange og begrensningene ligger ofte i at det man ønsker 
å omflette må kunne ledes inn i maskinen eller i kjernen.  
 
Vi leverer produkter og tjenester i ulike fiber som  
Danline, Polyster, Polypropylene, Nylon, Basalt, Acera eller 
annet på forespørel.  
 
Std. øvre dimeter Ø60mm. Over dette på forspørsel.





TAUVERK, SLÅTT

PRODUKTER:

- Danline 
- Polypropylene 
- Polythylene
- Polyester
- Nylon
- Blandingstau

TJENESTER:
 
Ferdigkappede lengder (spesiallengder)  
både med og uten øyespleis, kauser og  
annen bearbeiding på forespørsel.

De fleste tauverkene kan leveres i både 
3- og 4-Slått samt i ulike farger og med 
ledetråd.

TAUVERK, 3- OG 4-SLÅTT
 
BRM Norway AS tilbyr og leverer et bredt utvalg av tauverk i både 3- og 4-Slått.  
Gjennom etablerte samarbeidspartnere og kontakter i Norge, Europa og Asia gjør vi vårt  
ytterste for å imøtekomme våre kunders behov både når det gjelder kvalitet og utførelse. 

Aktuelle enheter: Standardkveiler 110 mtr, 220 mtr og 440 mtr (andre lengder i kveil på forespørsel samt heile  
lengder i kasser og pallebokser. Tilgjengelige enheter, farger og konstruksjon vil kunne variere avhengig av produkt.

BRM Arctic SilverPolypropylene

Nylon BRM Artic Gold



Acera® Amundsen



ACERA®

ACERA® - DEN NYE GENERASJONEN HMPE FIBER FRA TIMM 
 
Acera® er sterkere enn stål med 1/7 av vekten - og har samme styrke som polyestertau  
ved 1/3 av vekten. Acera® produktene er produsert ved Timm sin fabrikk i Europa og med 
kompromissløse forpliktelser til de høyeste Europeiske kvalitetsstandarder.

Hver enkelt fiber er individuelt 
impregnert gjennom en 360°  
roterende «lick-roller» prosess. 
Det å impregnere hver enkelt 
fiber er en omfattende prosess, 
men det viser også den  
kompromissløse forpliktelsen til 
kvalitetsstandarden på Acera®.  
 
Ved å impregnere hver enkelt 
fiber er det dokumentert en  
betydelig forbedret intern og  
utvending motstand mot  
slitasje samt en forlenget levetid 
og styrke.  
 
Alle Acera® tauene har HMPE 
typegodkjenning eller Survey 
Rapport fra DNV GL.

For mer informasjon om de ulike produktene samt flere produkter og tjenester frå Timm se vår e-katalog på  
www.brmnorway.no eller kontakt oss. Bildet på forrige side viser Acera® Amundsen med Timm Super Eye. 

Acera® Nansen Acera® Scott Acera® daGama

Acera® Barentz Acera® Heyerdahl

Timm Super Eye





GREEN HEAVY LINE

GREEN HEAVY LINE 
 
Green Heavy Line er en synkeline som er utviklet av Grønborg Line i Danmark.  
BRM Norway AS har fått agenturen på dette kvalitetsproduktet i Norge og gleder oss over å 
kunne tilby dette som et alternativt produkt til våre kunder.

Green Heavy Line er bygget opp av en tung granulat-
masse som er omkranset av en plastmembran som igjen 
er helt uten ftalater. Granulatmassen er fremstilt av  
resirkulert materiale. 

Green Heavy Line har en egenvekt som ligger forholdsvis 
tett oppimot bly. Dette medvirker til at forskjellen  
mellom dimensjonen på denne linen og blyline, for å  
kunne oppnå samme vekt pr. mtr, er liten. Samtidig så  
er linen, selv med den tunge kjernen, svært fleksibel.  

Leveres i ønskede heile lenger og i standard variantene: 

- 1 Kg/mtr (Ø20mm)
- 2 Kg/mtr (Ø30mm)  

Andre vekter på forespørsel. 

Kan leveres med omfletting, både enkelt og dobbeltflettet  
i ulike fiberkvaliteter (Danline, Polyester etc.) samt  
omflettet med sidetau. 





BLYPRODUKTER

BLYPRODUKTER 
 
BRM Norway AS forhandler ulike blyprodukter fra våre samarbeidspartnere og kvalitets- 
leverandører. Vi tilbyr et bredt spekter av blyprodukter, fra råvarebly til ferdige blyprodukter 
som blytråd, blywire og blylodd. 

PRODUKTER:

- Blytråd
- Blywire
- Blykuler
- Blylodd
- Blypatroner & Barrer 
 
Blytråd og wire kan leveres 
med PVC beskyttelse. 
 
Vi kan også på forespørsel 
levere blyprodukter etter  
spesifikasjoner frå kunder. 



Fremtidsrettet og konstruktiv  
samarbeidspartner  

med kundens behov i fokus.



BLYPRODUKTEROM BRM NORWAY AS

Gjennom egenproduksjon samt kvalitetsbeviste samarbeids-
partnere skal vi å nå vår målsetting om å fremstå som en  
total leverandør innenfor vårt virksomhetsområde.  
BRM Norway AS har idag et etablert nettverk av samarbeids-
partnere i Norge og i flere land både innenfor og utenfor  
Europa. 

Vårt hovedformål er produksjon av flettet tauverk, import, 
salg og markedsføring av produkter og tjenester innen 
tauverk samt andre tau relaterte produkter. Vi forhandler 
også råvarer og ferdige blyprodukter samt også andre  
alternative produkter og tilbehør. 
 
Bedriften er lokalisert til Måløy i Vågsøy kommune, Sogn og 
Fjordane. Kort avstand til logistikkterminal skal bidra til en 
økt nærhet til våre kunder. 

Bak BRM Norway AS finner man over 35 års relasjon til og 
mer enn 20 års erfaring fra produksjon og fremstilling av 
tauverk.  

OM BRM NORWAY AS 
 
BRM Norway AS ønsker å fremstå som en fremtidsrettet, løsningsorientert og konstruktiv 
samarbeidpartner for sine kunder. I tett samarbeid med våre kunder og forretningspartnere  
vil vi tilby eller medvirke i utviklingen av nye produkter innenfor ulike bruksområder. 





KONTAKT OSS

På vår hjemmeside finner man også mer  
informasjon om våre produkter og tjenester 
samt våre kataloger. 

Besøksadresse:  Postadresse:
BRM Norway AS  BRM Norway AS
Gt. 1, Nr. 96  
6700 Måløy   6717 Flatraket

Telefon:  +47 40 60 03 26

Email Salg:  salg@brmnorway.no
Email Adm.:  post@brmnorway.no
Web:   www.brmnorway.no

Kart fra Fylkesatlas og Norge digitalt

KONTAKT OSS 
 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller for en uforpliktende samtale. Send oss gjerne en  
uforpliktende forespørsel på produkter og tjenester som kan være av interesse. Vi strekker  
oss langt for å imøtekomme våre kunders behov.

Fornøyde kunder er vår viktigste 
målsetting.  

mailto:salg%40brmnorway.no?subject=
mailto:post%40brmnorway.no?subject=
http://www.brmnorway.no
http://www.fylkesatlas.no/default.aspx?gui=1&lang=3
http://www.kartverket.no


Design by Mareba Holding AS, 6717 Flatraket

http://www.mareba.no

