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heiskort 2017

Vakttelefon: 909 22 915 – www.selfa.no

Motorverksted  
alle Merker

Rigg/seilbåt - komplett 
tilbud på doRa!nyheteR!

2017

selfa arctic dora 
trondheimsfjordens komplette 
verksted for seil-, motor- og 
yrkesbåt med alle tjenester  
på samme sted!

Heiskort 
selfaHeisen  
en pris – fri heising. se side 2 

RabatteRt pRis 
på oppsett 
ved bestilling før 15.04!

Bistand Brukt-
båthandel  
– yrkes og fritidsbåt!



heiskort 2017

Vakttelefon: 909 22 915 – www.selfa.no

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 
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– kan kjøpes frem til 15.04!



nye  
seilbåt- 
krybber

2017!

nye  
seibåt- 
krybber  

2017!
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 selFaHeiseN På DoRa

Puss og service
selfaheisen på dora løfter opp til 130 
tonn og er skånsom for rigg, skrog og 
antenner. på dora har du alt av utstyr 
tilgjengelig for å klargjøre båten for 
sesongen. 

etter behov og tilgjengelighet kan båten enten henge i 
kran eller bli oppstilt med egnede krybber. Nytt av året er 
Heiskortet som skal senke terskelen for å ta opp båten 
i løpet av sesongen. i tillegg til verktøy og varer har vi 
også tilgjengelig kompetanske på mekanikk, elektrisk/
elektronikk, plast og andre relaterte fagområder tilgjengelig. 

• leie av kraftig høytrykkspyler. 

• Bunnsmøring  – eget utsalg av forbruksmatriell. 

• Korrosjonsbeskyttelse er en viktig del av vårpussen.  
Vi gir deg råd både om galvanisk korrosjon og evt 
jordfeil på båten. Vi har sink på lager til de fleste ror, 
propellaksler, sidepropellere, kjølerør, hekkaggregat  
og seildrev, samt jordingsplater til elektronikk. 

• overflatebehandling av propell. 

• Motorservice kan du enten gjøre selv, eller du lar en av 
våre dyktige mekanikere ta denne delen av jobben. 
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 MoToR

Motorservice
vi utfører motorservice på alle typer 
motorer og drev (inkludert vannjet).

Volvo Penta

Cummins (forhandler)

Yanmar

scania

aquamatic

IPS

Vripropellanlegg

Vi har også et delelager hvor de viktigste forbruksartikler 
er tilgjengelig. om ikke vi har delen du søker inne skaffer 
vi det meste over natt.

et eksempel på arbeid vi utfører er bytte av belg på 
seildrev. Motor løsnes fra fundament, motor og gir 
fraskilles. Deretter løftes drev opp og ny belg monteres.
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 selFa aRCTiC

Plastreparasjon 
og ombygging
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 med jobber i 
fra en rekke båttyper, også med heftproblematikk ved 
gjennoppbygging med nytt laminat. om det er mulig bruker 
vi gjerne vakuum som flere moderne båter er bygget med 
for å gjennoppbygge skader i laminatet. selfaheisen er 
også et meget presist og egnet verktøy for å fjerne/sett på 
kjøl på seilbåt. enn rekke av våre båtbyggere har fagbrev i 
plastfaget. 

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 
yrkes fiskeren. For lystbåt kan en baugpropell bidra til 
mer presis manøvrering, vi installerer både elektriske og 
hydrauliske propeller på alle båttyper. også trimplan fra 
Zipwake har vi god erfaring med. Ta gjerne kontakt om du 
vil diskutere større ombyggingsprosjekter.



for å styrke vår satsning på seilbåt og 
komplettere tjenestetilbudet på dora 
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!
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 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 MidtNorge 

• 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
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 selFa aRCTiC

veRdens føRste elektRiske fiskebåt 
selfa arctic leverte i 2015 verdens første elektriske fiskebåt 
som kan utføre en nullutslipp fiskeoperasjon. Denne har 
vært i drift i to år med gode resultater som dokumenteres 
i samarbeid med sintefNord, Forskningsrådet og FHF. 
Båten er blitt et symbol på lønnsom bærekraft, samtidig 
som den genererer verdifull driftsdata hver dag den er 
ute på fiskefeltet. selfa arctic jobber aktivt for å redusere 
klimagassutslipp og jobber nå aktivt for å utvikle produkter 
og kunnskap som skal bidra til det grønne skiftet. På bildet 
er båten ”Karoline” verdens første elsjark, produsert av 
selfa arctic as   senja, august 2015.

ny veRkstedhall på doRa
arbeidet med ny verkstedhall på Dora skrider frem og det 
vil være byggestart høsten 2016 slik at vi i fra vinteren 2017 
trolig kan jobbe innendørs på Dora.

selfaHeisen anBefales  for  
inspeksjon av båt ved kjøp og salg
selfa arctic har i mange år opparbeidet seg erfaring med 
bruktbåtsalg, registreringsarbeid og overleveringer. Vi  
anbefaler alle som har mulighet å benytte selfaheisen for å 
landsette og inspisere båten undervanns ved overlevering. 
slik unngår man forbehold om bunnbesiktigelse i 
kjøpekontrakten og skaper en trygghet for kjøper og selger. 
Vi kan også bistå med båtfaglige råd eller håndtere hele 
prosessen. Målet er å skape en trygghet for alle parter i en 
ofte ukjent prosess med store verdier involvert!

Godkjent foretak
Godkjente Foretak er private aktører som 
har godkjenning av sjøfartsdirektoratet til å 
utføre tilsyn på yrkesfartøy.  
selfa arctic er Godkjent Foretak for: 

• Fiskefartøy fra 815 meter og 

• lasteskip/arbeidsbåter 815 meter    

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. Med vår topp moderne laserscanner 
scanner vi ditt fartøy dersom vi ikke allerede har 
linjetegning av fartøyet. Vi utfører også krengeprøve og 
stabilitetsberegninger, og lager eventuelle andre tegninger/
dokumenter til godkjenning. Ta kontakt for prisoverslag på 
godkjenning av ditt fartøy!



åpningstider
Mandagfredag: 716
i helg etter avtale

kontakt oss!

besøksadresse
selfa arctic as,  

skippergata 16, 7042 Trondheim

Skippergt.
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 24 t vakt 909 22 915

Erik Ianssen  
erik@selfa.no  
tlf 909 22 915

Jan Tore Myren 
jantore@selfa.no  
tlf 404 66 931

Fredrik Lundh 
fredrik@selfa.no  
tlf 950 47 319 

Kai Kristiansen 
kai@selfa.no  
tlf 951 36 377

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