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Vår maskinpark innbefatter bl.a. 

eget støperi for hvittmetallslager, 

bor- og freseverk, mølle, 

planslipemaskin, fresemaskiner og 

dreiebenker, samt plateknekke, 

platesaks, platevals, brennebord 

og div. sveisemaskiner.

Goltens Oslo AS kan vise til mer enn 70-års erfaring i 

verkstedsbransjen. Med et utgangspunkt i skipsindustrien har 

kvalitet,  punktlighet og høy grad av fleksibilitet vært vårt varemerke.  

Dette er selvsagt videreført i alle våre tjenester mot den landbaserte 

industri og en høyt kvalifisert og dyktig arbeidstokk på ca 30 mann 

med moderne verktøymaskiner står til enhver tid rede til å ta fatt på 

oppgaver som måtte komme opp. Lyse og romslige lokaler, beligg  ende 

sentralt rett utenfor Oslo sentrum, gir oss anledning til å betjene 

våre kunder på en rask og effektiv måte.



En fleksibel og høyt kvalifisert arbeidsstokk 

gjør det mulig å løse de fleste oppdrag 

på en hurtig og kostnadseffektiv måte, 

og driftstans kan reduseres til et minimum.
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• Dreiing

• Fresing

• Boring

• Honing

• Sandblåsing

• Rørarbeider

• Sveising

• Stålsøm (Lock N´ Stitch)

• Støping av hvittmetallslager

• Plansliping

• Linjeboring

• Mobil maskinering på anlegg

• Motoroverhalinger, i verksted 
og hos kunde

• Mekaniske reparasjoner,  
i verksted og hos kunde

• Brennstoffoverhaling
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Finn Moe
Administrerende Direktør
Mobil: +47 959 97 077
E-mail: finn.moe@goltens.com

Espen Aamodt
Teknisk Sjef
Mobil: +47 415 04 482
E-mail: espen.aamodt@goltens.com

Svein Selbo
Prosjektleder, Salgs- og Kvalitetssjef
Mobil: +47 90562895
E-mail: svein.selbo@goltens.com

Arnulf Arntsen
Avdelingsleder, Diesel / Mekanisk avdeling
Mobil: +47 906 56 120
E-mail: arnulf.arntsen@goltens.com

Tommy Kristensen
Formann, Havn og Industri
Mobil: +47 406 17 288
E-mail: tommy.kristensen@goltens.com

Erling Tjonna
Formann, Maskinverksted / Mobil maskinering
Mobil: +47 474 62 712
E-mail: erling.tjonna@goltens.com

Her finner du oss!


