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Bergsli-Hantek AS er leverandør
av industrikomponenter og
automatiseringskomponenter
til norsk industri.
Vårt produktspekter består av
industrikomponenter, spennverktøy, utstyr til automatisert
produksjon, materialhåndtering
og pneumatikk

Bedriftsvegen 64
3735 Skien
Kjørbekk industriområde
Mandag-fredag:
08:00 - 16:00
+47 3550 3550
post@hantek-as.no
www.hantek-as.no

Automatiseringskomponenter

HISTORIEN
OM BERGSLI
DET HELE STARTET RUNDT LUNSJBORDET FOR
GODT OG VEL EN MANNSALDER SIDEN. Brødrene
Odd, Leif og Finn Bergsli så i etterkrigstiden et
klart behov for en effektivisering av den industrielle
produksjonen her til lands. Fylt med ungdommelig
pågangsmot og kunnskap/erfaring fra hver sin kant slo
de seg sammen og etablerte Bergsli AS i 1953. Med
hybel som kontor og sykkel som fremkomstmiddel
startet de tre brødrene sin beskjedne virksomhet.
Gjennom de neste tiårene skulle Bergsli AS
etterhvert blir en svært kjent leverandør til den
norske industrien, med kjernevirksomhet innen salg/
service av metall- og trebearbeidende maskiner
samt løft- og materialhåndtering. På det meste telte
virksomheten ca. 60 ansatte med en omsetning
på 225 millioner kroner og det var hektisk aktivitet
på ca. 4000 kvadrameter på Kjørbekk i Skien.
Bergsli AS har i nyere tid blitt delt opp i separate
firmaer som representerer det beste på sine områder.
Bergsli-Hantek AS så dagens lys i forbindelse med
denne oppdelingen og har sine røtter fra den delen av
Bergsli AS som drev med løft- og materialhåndtering.
Selv om løft- og materialhåndtering fortsatt
er en viktig del av vår virksomhet, er den
ikke lenger kjernevirksomheten.
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Bergsli-Hantek har i løpet av de siste 10 årene
gjennomført et gradvis skifte av fokus og blitt en
betydelig leverandør av automatiseringskomponenter
og industrikomponenter til de fleste
segmenter innen den norske industrien.
Selskapet eies og drives idag av to brødre som er
tredje generasjon Bergsli. Mye av suksessen til Bergsli
AS skyldtes en virksomhet som var bygget på verdier
som kompetanse, kvalitet, tillit og redelighet. Verdier
som også utgjør fundamentet i Bergsli-Hantek AS.
Ved hjelp av det samme pågangsmotet og de samme
verdiene som de tre grunnleggerne er Bergsli-Hantek
AS i konstant utvikling for å møte nåtidens krav til
effektivisering og automatisering. Hos oss er kundens
utfordring og problemstilling alltid hovedfokus
og du skal få markedets beste kundeopplevelse
kombinert med et komplementært produktutvalg.
Snart 70 år etter det hele startet skal vi fortsette å
vise oss tilliten verdig som en kvalitetsleverandør
til Norges små-, mellomstore og store selskaper.
Kom til oss for kvalitet,
kompetanse og tilgjengelighet!
#StoltAvVårHistorie
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DESTACO
Kvalitetsprodukter innen
automatisering, fastspenningog fjernhåndtering

Bergsli-Hantek har en lang og stolt historie med
Destaco som strekker seg tilbake til 1963. Som
Europeisk distributør nummer 2 var Bergsli tidlig
ute med å tilby kvalitetsprodukter fra Destaco - et
samarbeid som i aller høyeste grad er aktivt nærmere
70 år senere. Parallellt med Destaco sin utvikling
og satsning innen automatiseringskomponenter
har Bergsli-Hantek AS idag et godt fotfeste som
leverandør av automatiseringskomponenter til den
norske industrien. Med fokus på kontinuerlig utvikling
og opplæring innehar Bergsli-Hantek AS idag også
den kompetansen som er nødvendig innen en bransje
som er konstant i endring. Konstelasjonen BergsliHantek/Destaco kan tilby erfaring og kompetanse
tuftet på et årelangt samarbeid og gir deg som kunde
en trygghet som er vanskelig å finne andre plasser.
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Destaco er bransjens ledende leverandør av
løsninger til automatiserte produksjonslinjer,
spennverktøy og fjernhåndtering. Selskapets
svært kompetente ingeniører bruker all sin tid
og kapasitet på å hjelpe produksjonsbedrifter
med å forbedre presisjon og produktivitet.
Destaco sitt produktutvalg - bransjens mest
omfattende - bestående av blant annet robotgripere,
indeksere, end effectors samt manuelle og luftstyrte
klemmer, gjør det mulig for selskapets ingeniører
og utvikle kreative og spesialtilpassede løsninger
som konkurrentene rett og slett ikke er i stand til.

Det er mange likheter mellom Bergsli-Hantek og
Destaco, noe som også er grunnen til at dette
samarbeidet står like fjellstøtt den dag i dag som
det gjorde på 60-tallet. I likhet med oss har Destaco
også en historie som går langt tilbake - mer enn
100 år med innovasjon og erfaring bør være
en inspirasjon for de fleste og et utgangspunkt
for videre suksess som er få andre forunt.
Destaco forbindes med verdier som fokusert,
innsiktsfull og med en omfattende produktportefølje.
Dette er verdier vi også kan identifisere oss med
og sammen tilbyr vi løsninger for alle bransjer.
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Komplette
presisjonsløsninger
Gjennom CAMCO- og Robohandprodukter
tilbyr Destaco et omfattende utvalg av både
standard og tilpassede automatiseringsløsninger for høyhastighetsapplikasjoner,
presisjonsindeksering og “pick-and-place”
applikasjoner.

Med mange års erfaring med OEM-maskinbyggere kan
vi tilpasse våre produkter til din unike applikasjon.
Vi vil samarbeide med deg for å designe det
rette produktet til din applikasjon - fra å endre/
tilpasse et eksisterende produkt til å bygge et helt
nytt produkt. Vi har erfaringen og kompetansen
for å bidra til et suksessfult prosjekt.
Ved hjelp av vår kompetanse til å utvikle
egendefinerte løsninger for unike applikasjoner,
hjelper Destaco/Bergsli-Hantek deg med å
spare tid og ressurser så du kan fokusere på
din kjernevirksomhet og heller bruke tiden til å
opparbeide deg et konkurransefortrinn i markedet.
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Noe av det vi tilbyr er:
•
•
•
•
•

Anerkjente kvalitetsprodukter
Redusert risiko ved å benytte deg
av våre erfarne ingeniører
Enkel bestillingsrutine med unike delenummer
Enklere logistikk- og innkjøpsrutiner
Tre nivåer av tilpasning; fra enkle justeringer
til komplekse skreddersydde produkter
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End effector

Når hastighet er avgjørende
DESTACO end effectors er utviklet for å hjelpe deg med å bevege
deler raskere i produksjonslinjen, ved hjelp av lette modulbaserte
aluminiumskomponenter med høy styrke, vakuumkopper
som varer og de raskeste venturiene på markedet.
MARKETS

Transportation

Aerospace

Industrial

Food &
packaging

Welding

Hot
forming

Consumer
goods

APPLICATIONS

Press room/
stamping

Assembly

Plastic injection
CNC/
molding
Machining

Gripere, lineærføringer og roterende løsninger

Driftssikkerhet
DESTACO sine Robohand-produkter er konstruert for pålitelighet og lang
levetid for å sikre maksimal oppetid i produksjon. Disse produktene er
utviklet og produsert for nøyaktig repeterbarhet og minimalt vedlikehold.
MARKETS

Industrial

Transportation

Food&
Packaging

Consumer
goods

Logistics

Life
Sciences

APPLICATIONS

Assembly

Welding

CNC/
Plastic injection Fixture and
Machining
molding
Testing

White Goods/
Appliance

Rundbords-, og transportbåndsløsninger

Smartere Presisjonsindeksering
DESTACO’s CAMCO-produkter har vært bransjestandard for markedets mest
anerkjente produkter innen indeksering med en kvalitet som overgår konkurrentenes.
DESTACO produserer en rekke ulike produkter innen dette segmentet.
MARKETS

Industrial

Consumer
goods

Food&
Packaging

Transportation

Aerospace

Life
Sciences

Welding

Hot
forming

Plastic injection
molding

CNC/
Machining

APPLICATIONS

Press room/
stamping
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Assembly
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Manuelle og pneumatiske klemmer

Spennverktøy på sitt ypperste
DESTACO sine manuelle og pneumatiske klemmer er utviklet
for å vare i årevis, og designet for å holde arbeidsstykkene på
plass. Klemmene tilbys i en rekke forskjellige utførelser tilpasset
enhver applikasjon der fastspenning er en nødvendighet.
MARKETS

Transportation

Aerospace

APPLICATIONS

Assembly

Welding

Food&
Packaging

Transportation

Consumer
goods

Fixture and
Testing

CNC/
Machining

White Goods/
Appliance

Kraftklemmer og pivotenheter

Styrke og pålitelighet
DESTACO sine kraftklemmer spenner fra sterke, forseglede og robuste enheter
egnet for sveiseapplikasjoner, til kompakte og lette enheter egnet for en rekke andre
applikasjoner. Pinnekrok og pivotenheter brukes til lokalisering og posisjonering.
Alle produktene tilbyr eksepsjonell klemfrakt, holdekraft og holdbarhet.
MARKETS

Industrial

Transportation

Food&
Packaging

Consumer
goods

Logistics

CNC/
Machining

Plastic injection
molding

Fixture and
Testing

Life
Sciences

APPLICATIONS

Assembly

Welding

White Goods/ Woodworking
Appliance

Løsninger til fjernhåndtering og innkapsling

Rent. Trygt. Fleksibelt.
DESTACO’s Central Research Laboratories (CRL) sine porter for hurtig og trygg
overføring, hanskesystemer og manipulatorarmer tillater operatører og utføre
oppgaver i farlige eller sterile miljøer. DESTACOs CRL-produkter er designet for
sikker og effektiv håndtering av materialer uten direkte kontakt med mennesker.
MARKETS

Industrial

Aerospace

Food&
Packaging

Transportation

Consumer
goods

Fixture and
Testing

CNC/
Machining

White Goods/
Appliance

APPLICATIONS

Assembly

Welding

Bergsli Hantek

Woodworking
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JOULIN VACUUM
HANDLING
Vakuumgriperens far

I likhet med Bergsli-Hantek AS er Joulin et familieeid
selskap med over 50 års fartstid. Joulin var i førersete
innen innovasjon og utvikling helt fra starten - det
var Joulin som oppfant vakuumgriperen som i
utstrakt bruk anvendes over hele verden idag. 50
år senere befester fortsatt Joulin sin posisjon som
en pionér ved å sørge for kontinuerlig fremgang
innen vakuumteknologi og automatisering.
Bergsli-Hantek AS skal være forbundet med kvalitet
og Joulin sine enestående produkter kombinert med
en erfaring og kompetanse uten sidestykke har ført til
en nærmest perfekt match mellom våre to selskaper.

8

Norsk og fransk industrihistorie møtes for å
tilby deg som kunde produkter av høyeste
kvalitet og en unik mulighet til å få maksimalt
utbytte av din automatiserte prosess.
Enten du skal plukke enkeltprodukter eller lag
(hele- eller delvise lag) vil Joulin sin patenterte
sjekkventil-teknologi sørge for at du kan bruke den
samme griperen uten omprogrammering eller endret
oppsett. All produksjon foregår i Joulin sine egne
fabrikklokaler noe som gir høy fleksibilitet og rask
respons- og leveringstid både på standardprodukter
og skreddersydde løsninger til din applikasjon.

Bergsli Hantek
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Standardgripere

Plug & Pick
MiniGrip

Rund eller rektangulær.
Disse vil effektivt kunne
erstatte sugekopper på
vanskelige produkter.
Minste diameter Ø25mm.

Value Gripper

Den mest økonomiske
løsningen for applikasjoner
ved enkeltplukk med full
dekning. Justerbart vakuum.

Lumber Gripper

Den ideelle griperen for
håndtering av tre-produkter.
Ikke følsom for støv.

Bergsli Hantek

FlexiGrip

Med integrert eller ekstern
vakuumgenerering er
dette løsningen for “pick &
place”-applikasjoner. Lett
å tilpasse dine behov.

Bag Handler

Designet for håndtering av
poser eller produkter som
er pakket inn. Vakuumet
er justerbart og kan
tilpasses posestørrelsen.

Hvis FlexiGrip er for liten
for dine produkter, er Plug
& Pick griperen for deg.
Med integrert venturi for
vakuum-generering er en
10 mm hurtikobling med
trykkluft tilstrekkelig.

Palletizer Pro

Vakuumkraften er konstant
enten det plukkes hele
lag eller enkeltprodukter.
Justerbar løftekapasitet.

Extrugrip

For modulær håndtering
av enheter i hele rader
eller lag. Griperen kan
tilpasses i lengden.
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JOULIN TILPASSER
SEG DITT BEHOV
Allsidig

Den samme vakuumgriperen kan håndtere
mellomlegg, paller
eller andre produkter,
uten tidkrevende
bytte av verktøy eller
omprogrammering.

Dine dimensjoner

Plukk og slipp produkter
individuelt ved bruk
av vakuumsoner

Dine produkter

Joulin sine vakuumgripere
kan rotere horisontalt
eller vertikalt ved plukking
av produktene.

Dine utfordringer

Enkelt og robust design,
Joulin sine gripere er
enkle å installere og
krever lite vedlikehold.

Robust

Utviklet for og
brukes i vanskelige
og skitne miljøer.

Ekspert på
spesialtilpasninger

Joulin har levert tusenvis
av vellykkede løsninger
til applikasjoner i alle
bransjer; tre, mat, kosmetikk,
farmasi, logistikk etc.
En organisasjon med høy
faglig ingeniørkompetanse
sørger for å levere den best
egnede tekniske løsningen
innen normert tid.
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Fleksible
dimensjoner

Rund, firkantet, rektangulær
eller annet - vi tilpasser griperen
til ønsket form og størrelse.

Våre løsninger
tilpasses
ditt behov
Fra vakuumgriperen alene til et
komplett “plug & play” system.

Bergsli Hantek
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TRANSPORTØRER/
SKROTRISTERE FRA MECTOOL
Mectool ble etablert i 1992 i Sverige og produserer
skreddersydde løsninger innen materialhåndtering
til all type industri. Den operative driften er delt
opp i to forretningsområder; friksjonstransportører hovedsaklig til stanseindustrien - og løfteverktøy for
alle typer industrielle operasjoner. Med amerikanske
P/A Industries Inc. på eiersiden tilbyr Mectool også
maskiner og annet tilbehør til stanseindustrien
fra det som sannsynligvis er det bredeste
produktutvalget i verden innen denne bransjen.
Som norsk salgspartner får du hos oss i
Bergsli-Hantek AS tilgang til et meget bredt
sortiment innen transportører/skrotristere
og annet utstyr til stanseindustrien.
Vi tilbyr transportører som styres med enten luft
eller elektrisitet og som fjerner skrap og deler
effektivt og rimelig. Opprinnelig utviklet for å fjerne
skrap fra presser men brukes i dag hovedsaklig i
monteringsapplikasjoner.
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TRYKKLUFTSKOMPONENTER
FRA PNEUMAX
Siden etableringen i 1976 har Pneumax rukket og
bli en av de mest betydningsfulle produsentene av
trykklufts-komponenter på markedet, med et bredt
utvalg av produkter utviklet for å møte behovene til
en rekke ulike bransjer. Stikkord for produktene til
Pneumax er blant annet allsidighet og pålitelighet som
gjør det mulig og optimalisere kostnader og service.
Pneumax har vist en egen evne til å reagere raskt på det
markedet etterspør og utviklet de nødvendige produktene
og innovative komponentene som kan løse spesifikke
problemstillinger i markedet. Pneumax er
den foretrukne leverandøren for mange
maskinbyggere.
Bergsli-Hantek AS har valgt å ta Pneumax inn
i sin portefølje for å komplementere det
eksisterende produktutvalget og er et ledd i
vår målsetning om å bli den foretrukne
totalleverandøren av produkter til
automatisert produksjon.

Bergsli Hantek
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LEVERANDØR AV INDUSTRIOG AUTOMATISERINGSKOMPONENTER

Automatiseringskomponenter

Gjennom vårt komplementære produktutvalg innen
automatiseringskomponenter bidrar vi til at våre kunders
produksjonsprosesser blir mer effektive. Vårt mål er å være en foretrukken
leverandør innen robotverktøy- og vekslere, rundbordsløsninger og
fastspenning for å nevne noe. Gjennom vårt samarbeid med noen av verdens
mest anerkjente produsenter innen sine felt kan vi tilby systemintegratorer
og/eller sluttbrukere kvalitetsprodukter til automatisert produksjon.

Industrikomponenter

Vi bistår industridesignere og konstruktører på et tidlig stadiet med
valg av riktig komponenter til riktig prosjekt. Vi har dedikerte personer,
som med sin gode kunnskap om vårt produktspekter i kombinasjon
med lett tilgjengelige produkter online, for enkel og rask nedlasting,
er en nyttig og viktig ressurs for våre kunder. Resultatet av dette er
at våre kunder sparer tid på å lete etter riktig produkt, som igjen
bidrar til en mer effektiv gjennomføring av designprosessen.

Sentral beliggenhet

Vi holder til på Kjørbekk industriområde i Skien. Her har vi kontor og
lager. Vi har stort fokus på service og tett oppfølging, hurtig levering,
stor produktkunnskap og fleksibel tilnærming til våre kunders ønsker.
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BESØK VÅRE
ØVRIGE WEBSIDER

LIFT24

Løfteutstyr og
materialhåndtering

PALLEVENDER.NO
Bytt paller enkelt
og raskt med våre
pallevendere

Bergsli Hantek
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Robotgriper
Rundbordsløsning
Pneumatikk
Verktøyveksler

Automatiseringskomponenter til
all type industri
Bedriftsvegen 64
3735 Skien
Kjørbekk industriområde
Mandag-fredag:
08:00 - 16:00
+47 3550 3550
post@hantek-as.no
www.hantek-as.no
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