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Innovasjon og kunderelasjoner

Sulzer Pumps Wastewater 
Norway AS, forkortet til  
Sulzer, står for innovasjon og 
solide løsninger. Selskapet 
har hele veien spesialisert seg 
innen pumpeløsninger, rote-
rende utstyr, vedlikehold og 
service, i tillegg til rensing og 
omrøringsteknologi. 

God erfaring med messen 
som møteplass
Sulzer deltar på Miljø &  
Teknikk messen hver gang, 
og vil også i mars 2019 delta, 
med en stand på 80 m2. «Vi 
treffer mange kunder på den-
ne arenaen som vi ellers ikke 
får besøkt. Miljø & Teknikk er 
sånn sett en fin møteplass for 
oss».

Hvilke produkter og  
tjenester vil dere frem-
heve på Miljø & Teknikk 
messen i 2019?
«Det må jo først og fremst 
bli våre XFP avløpspumper. 
Disse representerer «arbeids-
hesten» vår i VA-segmentet. 
De er i stadig utvikling og kan 
også leveres med en pre-
motor og en forbedret hy-
draulikk som vi jobber med. 
Vi har videre en serie med 
pumpesystemer for mindre 
kommuner som ikke krever 
alle automatiske styrings-

systemer». En godt utbygget 
service-organisasjon mener vi 
også er en stor styrke.

Hvem er målgruppene 
deres i kommunal sektor?
«Vi har spesielt kunder rundt 
Oslofjorden, men vi leverer til 

alle. Kommunalmarkedet er 
veldig attraktivt, noe vi også 
ser ved at nye aktører innen 
OEM som tidligere har hatt 
fokus på olje-/offshore, nå 
satser mer på dette markedet.
Mens mange aktører repre-
senterer en agent, represen-
terer vi en produsent. Som en 
forlengelse av produsenten 
søker vi samarbeidspartnere i 
verdikjeden, som for eksem-
pel byggentreprenører».

Hvilke styrker og fortrinn 
har Sulzer å tilby?
«Det vi gjør - gjør vi til finger-
spissene. Vi skaper partner-
skap med kundene våre og vi 
har dedikerte medarbeidere. 
Deler av markedet kaller oss 
nok fremdeles for ABS (ble 

Sulzer i 2011). Det er kontinu-
iteten i våre merkevarer, som 
XFP-produktene, samt den 
brede erfaringskunnskapen 
og servicegraden vi har, som 
markedet spesielt setter pris 
på».

Kunderelasjoner
Målet med deltakelsen er for 
Sulzer det å treffe mest mulig 
nye og etablerte kunder. «I 
en travel hverdag erkjenner 
vi at det blir for lite tid til å be-
søke kunder. Miljø & Teknikk 
på Norges Varemesse i mars 
2019 blir derfor en viktig mø-
teplass».

Sulzer teamet er klar for nye utfordringer og for å møte nye og eksisterende kunder på Miljø & Teknikk 
2019. Fra venstre: Morten Ulriksen – Elektroansvarlig og markedskoordinator, Geir Hynne –  Salgsin-
geniør VA og Pål Andersen – VA/VVS. Foto: Kjell M. Jacobsen.
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Administrerende direktør: .................. Atle Oxaas

Omsetning 2016 .................................... 140.599.000 kr

Driftsresultat 2016 ................................. 3.262.000 kr.
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Stavanger
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