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Deltapumpen - trofast sliter med stort bruksområde
- I snart 90 år har Deltapump produsert
pumper. Da de første pumpene ble laget i
1920 var den lokale fiskeflåten den viktigste kundegruppen. Bakgrunnen var at
myndighetene innførte krav om at fiskeflåten skulle ha motordrevne lensepumper.
- Tannhjulspumpene bedriften utviklet har
etter hvert fått svært mange bruksområder.
Ett av disse var da landbruket gikk over til å
legge gras i silo på 70-tallet, ble det krav om
og behov for pumper til å pumpe silosaft.
Dette førte til nok et kraftig oppsving for
Delta Pumpefabrikk, forteller daglig leder
Carl Johan Høie.
De tre ansatte lager i dag et bredt spekter av
pumper, og pumpene bedriften i dag leverer
egner seg til det aller meste av det som kan
pumpes, enten det er vann eller olje, honning eller fiskeavfall. Våre pumper takler det
meste.
Deltapumps
tannhjulspumper
er
enkle, robuste og slitesterke. Det skaper fornøyde kunder som gjerne kommer tilbake år etter år. De fleste pumpene
er konstruert av Arne Saltveit, som var
driftsingeniør ved bedriften i over 50 år.
I og med at pumpene fungerer som de skal
har vi ikke hatt behov for å endre modellene. Når kunden da kommer og trenger
deler skaffer vi det selv om pumpene gjerne
er 30 eller 40 år gamle, sier Høie.
Kundene til Deltapump finnes i hovedsak
innen skipsindustri, offshorevirksomhet,
fiskeri, rederier, oppdrett, industri, anleggsvirksomhet og innen landbruket.
- Vi er en typisk underleverandør.

Skipsfart og fiskerier er viktige kundegrupper for Deltapump. Her er et utvalg av pumpene de produserer.

Våre pumper inngår gjerne som en del av
andres produkter. Et eksempel på det er
kompressorene til Sperre Industrier AS på
Ellingsøy. For oss har det alltid vært viktig å
kunne snu oss raskt, og ha kort leveringstid.
Våre kunder spenner fra store internationale
konserner til mellomstore og små bedrifter,
og enkelte private.
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Deltapump har i dag 3 ansatte, og omsetter
for ca 10 millioner kroner i året.

Bedriften har i alle år selv drevet maskinering av de ulike delene til våre pumper. Fra
70-tallet har maskineringsavdelingen levert
en økende mengde maskinerte produkter
til eksterne kunder. Dette er hovedårsaken
til at vi i fjor fisjonerte firmaet slik at Delta-

Alle som har vokst opp i Haugesund vet hvor Delta Pumpefabrikk ligger.
Den gule fabrikkbygningen ble oppført ”ute på landet” ved Karmsundsgaten i 1954.
Firmaets røtter må man imidlertid til hjertet av det opprinnelige Haugesund for å
finne. For det var i 1878 J.R.Høie Smie og Jernstøperi startet. Kundene fant bedriften ofte rett utenfor døra. Den lokale fiskeflåten som brukte Sildabyen som base
for å kjøpe forsyninger og levere fangsten. Navnet ble i 1908 endret til Møllerveien Mekaniske Verksted, og i 1954 til Delta pumpefabrikk. Carl Johan Høie er
fjerde generasjon og oldebarn til grunnleggeren, og driver firmaet i dag. Familiebedriften rundet 130 år i fjor, og er en av Haugesunds eldste industribedrifter.
I 2008 ble firmaet delt i to selvstendige bedrifter Deltapump AS og Delta Maskinering AS.
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pump og Delta Maskinering er to selvstendige bedrifter, sier Høie.

Deltapumpen, enkel og robust konstruksjon.

Deltapump AS
Karmsundgaten 56, 5529 Haugesund
Telefon 52 70 43 70
www.deltapump.no
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Operatør Jostein Tangjerd betjener en av de avanserte maskinene til Delta Maskinering.

Delta Maskinering på egne bein
- De 17 ansatte i Delta Maskinering AS
produserte over 53.000 deler i fjor. Til
sammen omsatte vi for 23 millioner kroner. Det er mer enn en fordobling i løpet
av de siste par årene.
Daglig leder Arne Hustvedt er godt fornøyd
med utviklingen, og ser positivt på fremtiden
etter at maskineringsavdelingen i fjor ble
skilt ut som eget selskap. De ansatte i Delta
Maskinering er høyt spesialiserte operatører med lang erfaring som lager maskinerte
kvalitetsprodukter til konkurransedyktige
priser. Vårt produktspekter er basert på
kundens behov, og vi kan tilby både enkle
og komplekse maskineringstjenester i de
fleste materialtyper. I tillegg kan vi levere
tannhjul, kjedehjul og splines. Storparten av
produktene som fremstilles går til noen få
nøkkelkunder.
- Det er firmaer som Rolls-Royce Marine, Bauer-Nilsen, Wärtsilä, Karmøy Winch og Kystdesign. I tillegg er vår søsterbedrift Delta-

pump naturligvis en av de store kundene,
sier Hustvedt.
Mens fremstillingen av mekaniske deler
tidligere medførte mange manuelle operasjoner, er Delta Maskinering i dag utstyrt
med de mest moderne, datastyrte maskinene
som er i markedet. Serier med like maskindeler til en kunde produseres dermed rasjonelt og kostnadseffektivt.
- Å fremstille den første delen er ofte tidkrevende, og stiller store krav til faglig kompetanse og nøyaktighet. Men deretter kan
maskinen fremstille nøyaktig like deler på
løpende bånd. Kravene til nøyaktigheten
regnes ofte i tusendeler av en millimeter, noe
som stiller strenge krav til operatørene. Hver
maskin kan ha en lang rekke spesialverktøy
som den automatisk henter inn etter hvert
som maskinen trenger dem. Dette skjer i et
tempo som tidligere tiders maskinarbeidere
ikke kunne greie, sier Hustvedt. I samarbeid
med Opplæringskontoret for Teknologifag
(OTF) tar bedriften flere ganger om året inn
ungdommer på praksis som en del av utdanningen på VG skole innen teknologiske

fag. Noen av dem kommer også tilbake som
lærlinger. En viktig faktor for suksessen
i bedriften er at de ansatte trives på jobb.
Det legges derfor stor vekt på det sosiale og
arbeidsmiljøet i bedriften, og vi tilbyr blant
annet trening i treningsstudier. Produksjonen i Delta Maskinering er miljøvennlig.
Kjøleveske filtreres og resirkuleres, og stålog metallspon blir samlet opp og levert til
gjenbruk.
- Vi deltar også for tiden i et prosjekt gjennom iutvikling haugesundregionen sammen
med andre produksjonsbedrifter, hvor målsettingen er å styrke vår konkurranseevne
gjennom samarbeid. Så langt har dette ført
til et spennende samarbeid med blant annet
Steinsvik Production AS, både innen produksjon og utdanning. I prosjektet vil det etter
hvert utvikles et nettbasert datasystem som
skal synliggjøre og utnytte ledig produksjonskapasitet i regionen. På den måten vil vi
kunne avlaste hverandre ved behov, og tilby
et bredere produktspekter ettersom bedriftene har forskjellige typer utstyr.Vi blir et slags
FINN.NO innen maskinering, sier Hustvedt.

Delta Maskinering AS
Karmsundgaten 56, 5529 Haugesund
Telefon 52 70 43 80
www.deltamaskinering.no
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