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For en optimalisert drift av roterende utstyr og annet maskineri

Fixturlaser akseloppretting
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Proaktivt
tilstandsbasert 
vedlikehold

Skreddersydde løsninger og servicekonsepter for et 
proaktivt tilstandsbasert vedlikehold er en viktig faktor 
i våre leveranser.

Dette innbefatter et bredt spekter av produkter og 
tjenester innen forebyggende vedlikehold.

For en optimalisert drift av roterende utstyr og annet 
maskineri, tilbyr vi totalleveranser inkludert survey, 
engineering, fabrikktester, installasjon, idriftsettelse, 
opplæring og support

Ved å identifisere begynnende slitasje og skader, kan 
man planlegge optimalt vedlikehold og dermed sikre 
maksimal oppetid.

Vi er sertifisert som serviceleverandør av DNV GL, ABS 
og Lloyd`s og alle våre serviceingeniører er sertifiserte 
som ISO Vibration Analyst Cat II eller Cat III.

IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på 
kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter 
og tjenester til shipping, offshore, industri og offentlig 
sektor.

Vi har kompetanse innenfor prosess, test- og måle-
instrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon 
samt tilstandskontroll.

Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik 
og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. 
Vi er 46 ansatte og har en budsjettert omsetning på 
190 mill., og er en del av IKM Gruppen med 
2 450 ansatte med en budsjettert omsetning på 
4,3 milliarder.
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Fordeler 
med oppretting

Med dagens optimaliserte maskiner er oppretting er en 
viktig del i det daglige vedlikeholdsarbeidet. Maskiner 
må være kontinuerlig i drift med minimalt med 
nedetid. Et maskinhavari kan forårsake store og 
uventede produksjonstap, og nesten 50% av alle 
maskinhavari er forårsaket av feiloppretting.

Akseloppretting kan utføres med forskjellige verktøy. 
Før instrumentenes tid, ble oppretting utført ved bruk 
av linjal eller en rettholt over de to koblingene. 
Et bedre resultat kan imidlertid oppnås ved bruk av 
mekaniske dreieindikatorer. En dyktig og erfaren 
operatør kan med dette få gode og pålitelige målinger, 
men dette tar tid og tålmodighet. En langt enklere
og svært nøyaktig måte for oppretting, er å bruke de
moderne laserbaserte opprettingssystemene som er 
tilgjengelige i dag. Disse krever ingen spesielle 
ferdigheter og leverer nøyaktige og pålitelige resultater.

Symptomer på feiloppretting:
• Feil på lager, tetning, aksling eller flens
• Høy radiell eller aksiell vibrasjon
• Høy temperatur ved eller nær lagrene
• Oljelekkasje ved lagertettingene
• Høy temperatur på kobling under drift og  

umiddelbart etter stans. Se etter gummipulver  
innenfor koblingsdeksel

• Løse fundament bolter
• Løse eller brudd i flensbolter
• For mye smøring på innsiden av koblings- 

beskyttelse

Basisforhold og termiske variasjoner:
Selv om ditt maskineri blir rettet opp korrekt, finnes det 
risikoer for feiloppretting. 

• Ved ujevnheter i fundament, kan dette skyldes 
«vaklefot» (Softfoot) ved for dårlig kontakt med 
fundament. Det er viktig at dette sjekkes før  
oppretting.

• Dersom en oppretting gjøres på kaldt maskineri 
og det ikke legges in faktor for termisk vekst, kan 
maskinen kjøre med feiloppretting i varm tilstand.

Akseloppretting av ditt maskineri vil gi:
• Økt driftstid
• Økt produktivitet
• Økt produksjonskvalitet
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Fixturlaser 
NXA PRO 

Fixturlaser NXA Pro er Fixturlasers eget flaggskip og har 
alt du skulle behøve av nødvendige funksjoner for å 
kunne rette opp din maskin. I motsetning til den 
kompakte versjonen EVO, kommer NXA med touch-
skjerm på 6,5’’. I tillegg til å kunne rette opp 
horisontale og vertikale akslinger, kan NXA også rette 
opp maskintog. Det vil si en maskin bestående av mer 
enn 2 roterende akslinger/maskiner koblet sammen. 

I tillegg til å inneha alle EVOs funksjonaliteter, 
kommer NXA med Hot-check som tillater brukeren å 
kjøre en sammenligning av maskinens skjevhet i kald 
og varm tilstand, for så å bruke differansen videre i 
opprettingen. NXA kommer også med OmniView; en 
innebygget gyro som hele tiden dreier maskinbildet på 
displayet i forhold til hvor brukeren fysisk står plassert 
ved maskinen. 

I tillegg kommer NXA Pro med:

• Intuitivt brukergrensensitt
• 6,5’’ touchskjerm
• Fargekodede opprettingsresultater
• 3D-animasjoner med god grafikk
• MEMS gyroskop
• CCD sensorer med 30mm laserfelt
• Trådløs Bluetooth kommunikasjon
• Livstidsgaranti, forutsatt opprettholdt  

kalibreringsintervall (24 mnd.)
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Fixturlaser 
EVO

Fixturlaser EVO er den elegante kompaktmodellen, 
som leveres med 5’’-touchskjerm, de nyeste trådløse 
kompakte sensorene, oppladbare batterier og 
mulighet for rotering av maskinbildet på skjerm. 

Den lille skjermen passer godt i en hånd, og frigjør 
dermed den andre hånda til å rotere akslingen og 
trykke på touchskjermen. EVO innehar en modernisert 
versjon av samme brukervennlige software som alle 
andre Fixturlasere og følger et enkelt «Trinn for trinn»-
oppsett, som tillater alle å opprette egen maskin.  
 
I tillegg kommer EVO med: 

• Intuitivt brukergrensensitt
• 5’’ touchskjerm
• Fargekodede opprettingsresultater
• 3D-animasjoner med god grafikk
• MEMS gyroskop i sensorer
• CCD sensorer med 30mm laserfelt
• Trådløs Bluetooth kommunikasjon
• Livstidsgaranti, forutsatt opprettholdt  

kalibreringsintervall (24 mnd.)
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AKSELOPPRETTING GEOMETRISK MASKINDIAGNOSE 

FIXTURLASER 
LASER KIT 

FIXTURLASER 
ECO 

FIXTURLASER 
EVO 

FIXTURLASER 
NXA PRO 

FIXTURLASER 
NXA ULTIMATE 

FIXTURLASER 
NXA GEO BASIC 

FIXTURLASER SMC 
(VIBRASJON) 

      
 

 
Varenummer FX1-0975 FX1-1046 FX1-0934 FX1-0911 FX1-0938 FX1-0947 FX1-1075 
Garanti 12 mnd 12 mnd Livstid Livstid Livstid 12 mnd 12 mnd 
Kalibreringsintervall - - Min. hver 24 mnd. Min. hver 24 mnd. Min. hver 24 mnd. - - 

Skjermstørrelse Benyttes med nettbrett  
og gratis app. 4’’ 5’’ 6,5’’ 6,5’’ 6,5’’ 7’’ 

Maksimum sensor-
måledistanse 0,85 meter 3 meter 10 meter 10 meter 10 meter 20 – 50 meter - 

Akseldiameter Ø 
Mulig å forlenge kjede 30-150mm 25-175mm 25-175mm 20-450mm 20-450mm - - 

Beskyttelsesgrad 
instr./sensor IP20 IP65/65 IP65/65 IP65/65 IP65/65 IP65 IP65 

Trådløs kommunikasjon        
Kalibreringssertifikat        
Touchskjerm    

     
SOFTWARE FUNKSJONER 
Horisontal akseloppretting      

  

  
Funksjoner: 
• Automatisk maskin 

diagnose 
• Innebygget pyrometer 
• 3-akse vib. sensor 
• Stroboskop 
• Mulighet for 

balansering (opsjon) 

Vertikal akseloppretting       
Maskintog oppretting       
Softcheck / Vaklefot       
Screen-flip       
Target verdier       
Resume funksjon       
Maskin definert data       
Feetlock       
Memory Manager       
Omniview (Gyro)       
VertiZontal       
Hot Check       
Sirkulær planhet       
Rektangulær planhet       
Retthet       
Veil. pris eks. mva &  
EXW Larvik (NOK) 24.900,- 49.900,- 69.900,- 119.900,- 179.900,- 89.900,- 84.900,- 

 

TILBEHØR TIL FIXTURLASER NXA PRO & ULTIMATE: 

FIXTURLASER RUNOUT PROBE 
Måler aksiell og radiell «runout». 
Kobles trådløst til NXA. 
Varenummer: FX1-1062 
Pris: NOK 17.900,- eks mva 

 
FIXTURLASER LEVEL 
For nivellering av maskiner og 
maskindeler.  
Kobles trådløst til NXA. 
Varenummer: FX1-1073 
Pris: NOK 33.990,- eks mva  

FIXTURLASER OL2R 
For oppretting av kjørende 
maskineri. 
Varenummer: FX1-0955 
Pris: NOK 24.900,- eks mva 

 
FIXTURLASER OFFSET 
For oppretting kardang 
maskineri 
Varenummer: FX1-0954 
Pris: NOK 28.900,- eks mva 
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Fixturlaser 
ECO

Fixturlaser ECO er vår mest kostnadseffektive laser. 
Laseren kan kun rette opp horisontalt maskineri, men 
er til gjengjeld kompakt, intuitiv og kommer med alle 
de nyeste funksjoner. 

ECO modellen følger som alle andre Fixturlaser 
modeller en enkel «trinn-for-trinn» meny som gjør at 
alle kan bruke den. Laseren har trykknapper og en 
4’’ fargeskjerm. Laseren kan sjekke maskinen for 
«vaklefot» og kan måle inntil 0,85m mellom 
sensorene. En av våre rimeligste lasere gjør aksel-
oppretting tilgjengelig for alle brukergrupper innen 
industri, shipping eller offshore.

I tillegg kommer ECO med:

• Intuitivt brukergrensensitt
• 4’’ fargeskjerm
• Fargekodede opprettingsresultater
• 3D-animasjoner med god grafikk
• Trådløs Bluetooth kommunikasjon
• Livstidsgaranti, forutsatt opprettholdt  

kalibreringsintervall (24 mnd.)
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Fixturlaser 
geometriske 
system

Fixturlaser har også flere løsninger for geometriske 
opprettinger, enten dette skal måle sirkulær planhet, 
rektangulær planhet, retthet, bore alignment mm. 

De geometriske systemene er å få som eget NXA Geo 
system eller som en utvidelse av akselopprettings-
systemet NXA Pro.

I tillegg kommer Geometri-systemet med:

• Intuitivt brukergrensensitt
• 6,5’’ touchskjerm
• Inntil 150 målepunkter (planhet) og  

100 målepunkter (retthet)
• Pakken kompletteres med sensor som kan måle 

inntil 20m eller 50m.
• 3D-animasjoner med god grafikk
• Trådløs Bluetooth kommunikasjon
• Livstidsgaranti, forutsatt opprettholdt  

kalibreringsintervall (24 mnd.)
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Kundereferanser Fixturlaser: 

GEORGE A. CAIN, MAINTENANCE ENGINEER, SOLVAY ADVANCED POLYMERS, USA
”We have gone over to laser-based alignment systems for alignment of all rotating shafts in pumps and motors. 
This is primarily due to the fact that laser-based systems are easier to use, most noticeably when it comes to 
documentation and storage of measurement data. This makes it easier for me to check that the company’s machines 
are correctly aligned. Previously, we had to replace seals every three months, now it’s only every second year, so going 
over to laser-based alignment has paid for itself several times over.”

THOMAS MELBY, OPERATIONS TECHNICIAN, STATOIL TJELDBERGODDEN, NORWAY
”Here at Statoil we have had extremely good use of Fixturlaser’s system for machine alignment. This is reflected in the 
excellent maintenance economy and availability of our plant – an incredible 99 % this year. We believe that Fixturlaser 
provides one of the best laser-based alignment systems, with good, reliable service which is important for us.”

JOUNI WALLIN, SUPERVISOR MAINTENANCE TEAM, NYMÖLLA MILL, STORA ENSO, SWEDEN
”Before we started to use laser based shaft alignment, we had major problems with the wearing of the coupling’s 
flexible elements due to misalignment between the pump and the engine. Nowadays, we rarely have any problems; 
they are subject to very few replacements. We also perform laser based alignment of our belt drives, which had to be 
replaced often due to wearing. We now have much less wearing of the belts, and hence less maintenance of these 
machines, as well as lower costs.”
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Service, 
Kurs og 
Kalibrering

Oppretting/Service:
Som komplett tilbyder av Fixturlaser sine produkter, 
har IKM Instrutek opparbeidet seg bred erfaring innen 
oppretting av både akslinger og geometriske 
applikasjoner. 

Våre serviceingeniører har gjennom mange år deltatt 
på opprettingsjobber innen offshore-, shipping- og 
industrinæringen.

Har dere en relevant case eller ønsker et 
uforpliktende tilbud, håper vi dere tar kontakt med oss 
på: cm.IKMinstrutek@IKM.no

Kurs:
IKM Instrutek kan også tilby kurs innen oppretting. 
Typisk vil et slik kurs inneholde en teoretisk og en 
praktisk del. Varigheten på et slikt kurs kan variere 
avhengig av produkt og omfang, men typisk vil et slikt 
kurs holdes over 1-2 dager. 

IKM Instrutek kan avholde kurs selv, men også 
arrangere kursinstruktør direkte fra Fixturlaser i Sverige.

Dersom dere har behov for kurs innen våre 
opprettingsprodukter, håper vi dere tar kontakt med 
oss på: cm.IKMinstrutek@IKM.no 

Kalibrering:
Fixturlaser sine produkter ECO, EVO og NXA kommer 
alle med livstidsgaranti ved kjøp. Livstidsgarantien er 
gjeldende så fremt kalibreringsintervall på maksimum 
hver 24 mnd. overholdes.

Normalt sett vil det ta ca. 3 uker å få kalibrert en laser, 
da denne må sendes til Fixturlaser i Sverige.

IKM Instrutek har mulighet for å låne ut lasere under 
kalibreringsperioden. IKM Instrutek har kalibrerings-
mottak på følgende adresse: 

IKM Instrutek AS
Elveveien 28
3262 Larvik

Dersom dere har behov for kalibrering kan dere også ta 
kontakt med oss på: varemottak.IKMlab.larvik@IKM.no  



IKM Instrutek AS, Hovedkontor

Elveveien 28

3262 Larvik 

T:  33 16 57 00 

F:  33 16 57 01

E: IKMinstrutek@IKM.no

IKM Instrutek AS, avd. Stavanger

Skvadronveien 24

4050 Sola 

T:  33 16 57 00 

IKM Instrutek AS, avd. Bergen

Johan Berentsens vei 63

5160 Laksevåg 

T:  55 50 64 10 

 

IKM Instrutek AS, avd. Ålesund

Postvegen 13

6018 Ålesund  

T:  33 16 57 00 

www.IKM.no/ikm-instrutek


