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SelfaHeiSenOppvarmet HallnyHeter!

selfa arctic rødSkjær 
Selfa arctic rødskjær er et 
komplett verksted for yrkes- 
og fritidsbåt med oppvarmet 
hall og skipsheis.

BiStand Brukt-
båthandel  
– yrkes og fritidsbåt!

HeiSkOrt 
SelfaHeiSen  
en pris – fri heising. Se side 2 

Havari, Skader 
Og OmBygging 
– komplett verksted. 
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Godkjent Foretak 
godkjente foretak er private 
aktører som har godkjenning av 
Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn 
på yrkesfartøy. Som godkjent foretak 
er vi underlagt Sjøfartsdirektoratet 
som stiller krav til kvalitetsrutiner  
og kompetanse internt.

Selfa Arctic lager også dokumentasjon som behøves til 
godkjenning av fartøy. Selfa Arctic er Godkjent Foretak for:

• Fiskefartøy fra 8-15 meter og

• Lasteskip/arbeidsbåter fra 8-15 meter

Vi utfører både periodisk kontroll og godkjenning i henhold 
til kontrollordningen med utstedelse av fartøyinstruks.  
Vi har linjetegninger til de fleste serieproduserte fiskefartøy 
under 15 meter.

Vi utfører også krengeprøve og stabilitetsberegninger.  
For andre tegninger og dokumentasjon har vi intern 
ingeniørkompetanse. Dette, sammen med vår topp 
moderne laserscanner, gjør at vi kan tilby en totalpakke 
med både stabilitet og godkjenning av fartøy. Vi kan  
utføre kontroll på både eksisterende fartøy og bistå på 
nybyggprosjekter.

Ta kontakt for prisoverslag på godkjenning av ditt fartøy!
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 Tilsyn aV arbeidsbåT

Hvem paSSer HeiSkOrtet fOr?
Med heiskort har du mulighet til å heise flere ganger i sesongen! dette kan være 
for vårpuss, underspyling før ferie, før vinterfisket, utsatte båter i beredskap, båter i 
rutefart med hyppige serviceintervall, før regatta etc.

Vårtilbud 2017
Priseksempel 35 ft båt

Heiskort kr 4.550,- inkl mva

Helgestopp (25% rabatt) kr 3.588,- inkl mva

Pitstop (25% rabatt) kr 3.325,- inkl mva

Prisene inkluderer: Heising av båt, leie av høytrykkspyler og rensing av spylevann.

Heiskort inkluder i tillegg: Flere heisinger i sesongen (spylevann og leie høytrykkspyler 
ikke inkludert i løft 2,3 osv.) Kortet gjelder på både dora og rødskjær

Tilbudsprisene forutsetter: Bestilling og betaling før 15.04.2017

Selfa Heiskort
 NyHeT 2017 

– kan kjøpes frem til 15.04!



Motorservice
Selfa arctic aS er forhandler av 
Cummins og utfører alle typer service. 
vi har en godt lager av forbruksartikler 
til enhver tid , eller skaffer som 
regel over natt ved behov. ta gjerne 
kontakt med våre mekanikere om du 
har spørsmål eller vil avtale tid for 
motorservice. vi reiser også ut ved 
behov. 

Du kan med fordel velge Selfa Arctic for motor eller  
girbytte da vi har all kompetanse på ett sted slik at 
tilpasning av fundamenter og annet relatert plastarbeid  
som ofte hører med kan utføres fagmessig som en del  
av motorbyttet. 
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 moToR 

for å styrke vår satsning på seilbåt  
og komplettere tjenestetilbudet på 
rødskjær samarbeider vi med 
riggmaster.as som utfører arbeid ved 
våre anlegg, og er mobil for å reise 
rundt i distriktet med egen verkstedbil. 

Om riggmaSter.aS
Riggmaster.as ble etablert i 2017 og skal tilby seilbåt-
relaterte varer og tjenester med hovedfokus på stående 
og løpende rigg. selskapet baserer seg på å være mobilt 
med et rullende verksted. Her er det montert riggpresse 
og verksted med tilgjengelig verktøy for å utføre arbeid på 
stedet. Mobiliteten skal være med på å tilgjengeliggjøre 
kompetanse som skal øke din seilglede og ivareta dine 
verdier. 

Riggmaster.as er også ”Sailpoint” for elvstrøm seil i 
Trøndelag og vil være et kontaktpunkt for nye og eksister
ende kunder med bistand til seilkjøp. elvstrøm seil har et 
bredt produktspekter med høy kvalitet og produseres i 
Danmark. 

Riggmaster.as er etablert for å bistå alle seilere enten du 
liker å seile langt eller kort, fort eller sakte eller har liten  
eller stor båt!

 seilbåT

John olav Thorvaldsen  
post@riggmaster.as   

tlf 911 60 396

tjeneStetilBud 

• et komplett mobilt serviceverksted for stående  
og løpende rigg 

• Service, vedlikehold og endringer på seil 

• Sailpoint for elvstrøm seil i midt-Norge 

• oppgradering av dekksutstyr 

• et bredt nettverk av kompetente samarbeidspartnere 
og leverandører 

• riggrelaterte komponenter som ruller, forstagsprofiler, 
blokker, tauverk med mer. 

Nytt riggverksted for  
Midt- og Nord-Norge!  

Sailpoint for Elvstrøm seil  
i Midt-NorgeRiggmaster.as

vi utfører også service på

Volvo Penta

yanmar

Scania

Aquamatic

IPS

Vripropellanlegg



for yrkesbåt og lystbåt kan vi 
tilby ombygginger i glassfiber for 
å forbedre båtens egenskaper. 
vi har blant annet former til ulike 
typer bulber, slingrekjøler og 
hekkforlengelser til yrkesfiskeren. 
med oppvarmet hall kan vi utføre 
plastarbeid hele året!

Ved verkstedet kan vi håndtere hele ombyggingsjobben 
inkludert oppdatering av linjetegninger og 
stabilitetsberegninger i etterkant slik at båten blir 
ferdig godkjent med oppdatert dokumentasjon i fra 
ombyggingsverksted. Slik får du ette kontaktpunkt å 
forholde deg til.

reparaSjOn
Vi har lang erfaring med større og mindre reparasjonsjobber 
av både kosmetisk og strukturell art som gjennombygning 
etter kollisjoner eller grunnstøtinger. Ved grunnstøting er 
det viktig å gjøre en grundig jobb når en vurderer skadens 
omfang før en avgjør fremgangsmåte for reparasjonen, 
her har vi lang erfaring.  om det er mulig bruker vi gjerne 
vakuum som flere moderne båter er bygget med for å 
gjennopbygge skader i laminatet. 

Fjorten av våre båtbyggere har fagbrev i plastfaget 

Havari, skader og ombygging Nybygg
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 SeLFA ARcTIc  SeLFA ARcTIc

Selfa arctic har produser fiskebåter i 
plast siden 1979 og har vært en tone-
angivende aktør i utviklingen av et 
moderne kystfiske i norge. Vårt fokus 
de senere år har vært å levere nybygg 
tilpasset norske kystfiskeres krav til 
sikkerhet, komfort og kapasitet, og vi 
har produsert flere modellvarianter i 
både tradisjonell kystsjarkutførelse  
og i hurtiggående speedversjoner. 

Båtene har tidligere blitt produsert på Selsbakk i 
Trondheim og i fra 2015 på rødskjær sør for Harstad. 
rødskjæranlegget gir mulighet til å produsere større 
fartøymodeller som er blitt etterspurt de senere år. 

vi prOduSerer i 2017 tO mOdeller, 
1099/1299 maX Og 1099 Speed
Selfa Arctic mAX serien er utviklet fra bunnen av for å bli 
en moderne kystfiskebåt med stor lastekapasitet, gode 
sjøegenskaper og høy grad innebygget sikkerhet. Fartøyet 
har betydelig større kapasitet enn tidligere modeller både 
med tanke på lasterom og dekksareal, som gir mulighet 
for tyngre og mer intensiv drift. Økt vannlinjebredde bedrer 
lastekapasitet og sjøegenskapene. Baugpartiet med sin 
rette fasong gir bedre plass i forpigg, lengre vannlinje, mer 
oppdrift for trygg bulkføing og et moderne uttrykk.

Selfa Arctic 1099 Speed er en allsidig og profesjonell 
fiskebåt egnet for alle typer passivt fiske. nytt i 2017 er at 
denne støpes med vakuum som gir et sterkt og stivt laminat 
av høy kvalitet. båten er egnet for intensivt helårsfiske.

Selfa Arctic jobber for å utvikle egne produkter med 
lav- og nullutslippsteknologi og vil i løpet av 2017 tilby 
lavutslippsløsninger for kystfiske og oppdrett.

null Og lavutSlippSprOdukter
Selfa Arctic jobber for å utvikle null- og lavutslippsprodukter 
som skal bidra til redusert forbruk, forbedret arbeidsmiljø 
og lavere utslipp. Vi bygger opp kompetanse for å utvikle 
egne produkter og skal tilby løsninger for lavutslipp 
fremdrift på lik linje med konvensjonelle anlegg.

Hekkforlengelse Selfa Kystsjark.Klargjøring av bulb.



kontakt oss!
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Evenskjer

Fjelldal

Hol

Hov

RØDSKJÆR

Gausvik

Tjeldsundbrua

magne Stenhaug  
magne@selfa.no  
tlf 480 04 699

Ivar Jakobsen 
ivar@selfa.no  
tlf 459 55 844

Allan Persson 
allan@selfa.no  
tlf 459 62 685

Fredrik Lundh 
fredrik@selfa.no  
tlf 950 47 319 

Tore Haukebøe 
tore@selfa.no  
tlf 924 32 184

edin Gimsøy 
edin@selfa.no  
tlf 924 77 970

post@selfa.no | www.selfa.no
org.no: 960 799 410 mVA | Konto: 6402.05.18055

SWIFT: NDeANoKK | IBAN: No2564020518055

Besøksadresse
rødskjær | 9430 sandtorg

OppStilling
i sommerhalvåret er uteområdet på rødskjær egnet  
for oppstilling ved mindre vedlikeholdsjobber som bunn-
smøring og vårpuss. 

Overnatting
Ved anlegget på rødkjær har vi gode overnattings
muligheter som du kan benytte når båten står i hallen.  
Her er det TVstue, kjøkken, dusj og flere soverom. 


