
STRYVO GROUP MED NYTT 
NASJONALT SENTER FOR 
MASKINERING I OSLO
Stryvo Group er en norsk totalleverandør innen design og konstruksjon, 
maskinering og produksjon, testing og installasjon. Nå åpner selskapet 
stort senter for maskineringstjenester sentralt i Oslo.  

Stryvo Oslo AS er resultatet av oppkjøpet av 
tradisjonsrike Brødr. Skaug Mekanisk Verksted 
AS og Brødrene Sundt Maskinering AS. I nye, 
lyse og flotte lokaler i Østre Aker vei 60 C tilbyr 
nå selskapet høykvalitets maskinering av høyle-
gerte materialer. 

Brødr. Skaug har vært en del av Stryvo Group 
i snart to år, forteller Jostein Bøe, CEO i Stryvo 
Group AS. – Tidlig i 2016 fikk vi også mulighet til 
å ta over både lokalene, maskinparken og kom-
petansen til tidligere Brødrene Sundt Maskiner-
ing AS. Selskapet har nå skiftet navn til Stryvo 
Oslo AS. De nye lokalene er hensiktsmessige, 
tidsriktige og effektive som ivaretar våre krav 
til gode arbeidsvilkår og et godt miljø. Selska-
pet har i dag den mest moderne og komplette 
maskinpark i bransjen noe kundene våre vet å 
verdsette.

Vi har utviklet unik kompetanse innen maski-
nering av høylegerte metaller til subsea seg-
mentet i nært samarbeid med kunder som Aker 
Solutions. 

NORSK TANNHJULSPRODUKSJON GIR KORTE 
LEVERINGSTIDER
Stryvo Oslo spesialiserer seg også på produks-
jon av tannhjul og kan levere et bredt spekter 
av produkter og størrelser. Mesteparten av pro-
duksjonen baserer seg på kundenes ønsker og 
behov. – Vi har en effektiv produksjon og kan 
levere tannhjul i  størrelser opp til 1700mm i 
materialer som støpejern, rustfritt stål, krom, 
nikkel, plast og mye annet, sier Bøe.

HØY KOMPETANSE
Stryvos operatører har over 30 års erfaring 
innen produksjon av komponenter og mod-
uler for nasjonale og internasjonale selskaper. 
Kompetansen innen sveising av komplette 
seksjoner og utstyr gir dem et fortrinn foran 
utenlandske konkurrenter. – Det at vi har 
kapasitet til å både maskinering og sveising 
gjør blant annet at vi kan levere på kort tid. Vi 
kan også levere produktene komplett montert 
og testet, forklarer Bøe.

Stryvo Group er et norskeid selskap med fem 
produksjonsenheter i Norge. 

Stryvo selskapene leverer produkter, konstruksjoner 
og prosess-systemer til flere bransjer; inkludert olje og 
gass, maritim, fornybar energi og bygg- og 
konstruksjonsbransjen.

Anleggene er lokalisert i Stryn, Bismo, Florø, Oslo og 
Fiskå. 

Stryvo Konsernets hovedkontor ligger i Stryn.

Stryvo Group har også eget salgskontor i Bergen 
med egen ingeniørkompetanse. 

Brødr. Skaug Mekanisk Verksted, nå Stryvo Oslo, er 
en ledende bedrift innen maskinering av høylegert stål. 
Bedriften ble etablert i 1952 og har de siste 20 årene 
levert produkter til olje- og gass segmentet. Brødr. 
Skaug har opparbeidet seg en posisjon som en av 
Norges ypperste produsenter av deler i Titan, Inconel 
og Super Duplex.

Brødrene Sundt Maskinering AS, nå Stryvo Oslo, har 
røtter helt tilbake til 1890, og har gått gjennom flere 
utviklingstrinn. Siden 1982 har selskapet operert 
som spesialverksted innen dreiing, maskinering og 
tannhjulsproduksjon. 

www.stryvo.no

Stryvo Group/Stryvo Oslo har unik kom-
petanse innen maskinering av høylegerte 
metaller og leverer høykvalitetsprodukter 
innen:

• Titan
• Inconel
• Super Duplex

Selskapene produserer alt fra store 
sammensatte enheter til avanserte  
spesialkomponenter i små og store serier 
i henhold til kundenes spesifikasjoner.
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