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NYHETSBREV

Pumpeløsninger av Fuglesangs AS

Kvalitet gir energibesparelser 

Suksess med endring av 
fokus fra Olje til Vann
Endringer i olje- og offshore-
markedet i 2014/2015 gjorde 
at Fuglesangs AS endret på 
markedsstrategien, og satset 
mer på VA-markedet. Etter 
mer enn 10 års fravær fra 
messen, ble deltagelsen på 
Miljø & Teknikk 2016 en del av 
denne offensive strategien. 

Salgs & Markedssjef Tom 
Arne Bergmann forteller at 
de i 2017 har hatt en formida-
bel omsetningsvekst på hele 
50 % innenfor VA-markedet. 
Dette skyldes både aksept i 
markedet for selskapets pro-
dukter, men også den økte 
aktiviteten selskapet har rettet 
mot kommunalteknisk sektor.

Kundens behov og energi-
besparelser
Bakgrunnen for denne frem-

gangen er Fuglesangs fokus 
på kundens behov i VA-mar-
kedet, samt ikke minst kva-
litet og pålitelighet i sine 
leveranser. Utgifter knyttet 
til drift- og vedlikehold av 
pumper og roterende utstyr 
er vanligvis 5 – 10 ganger 
dyrere enn selve investerin-
gen. Ved å ha fokus på rett 
løsning til brukeren mener 
Fuglesangs AS det kan gjøres 
store besparelser.

«Fuglesangs AS profilerer seg 
mot markedet med optimale 
pumpesystemer og energi- 
utnyttelse som fort kan gi  
20 % besparelse».

Hvorfor deltar dere på 
Miljø & Teknikk 2019?
«Vi ønsker å profilere oss 
mot kunder og brukere 
innenfor Vann og Avløp. Vi 
har allerede en stor og eta-
blert base med leveranser 
til kundegrupper innenfor 
dette markedet. Vi er veldig 
fokusert på energiutnyttelse 
og optimalisering av pum-
pesystemer, og mener vi har 
gode løsninger for marke-
det».

Hvor mange av dere vil 
delta på Miljø & Teknikk?
«Vi vil være 4 - 5 personer på 
messen.»

Hvilke erfaringer har dere 
fra forrige messe?
«Vi holdt et innlegg/foredrag 
hvor vi kom innom energi-
optimalisering. Dette temaet 
ble veldig godt mottatt og 
ble en stor suksess. Resulta-
tene i ettertid har kommet 
gjennom flere leveranser til 
kommunene. Slik sett kan 
du si at erfaringene våre var 
gode fra messen i 2016».

Hvilke produktkonsepter 
vil dere fremheve på  
messen i 2019?
«Det er pumper og pum-
peløsninger i størst mulig 
grad. I tillegg vil vi fremheve 
løsninger som hindrer slita-
sje, korrosjon og forringelse 
av materiale. Spesielt vil vi 
fremheve NETZSCH fortren-
ger pumpe og pumpe opti-
malisert av Fuglesangs med 
kompositt.»

Kvalitet og pålitelighet
Hva er Fuglesangs synonymt 
med? «Kvalitet - En pålitelig le-
verandør som leverer kvalitet.».
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Administrende direktør: ......................Eric Michalsen

Omsetning 2016: ...................................83.971.000

Driftsresultat 2016: ................................1.665.000

Antall ansatte: ..........................................36
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NETZSCH fortrenger pumpe

Pumpe optimalisert av Fuglesangs med kompositt.


