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✓ Opprinnelig bestående av 3 selskaper

✓ Coates Elektromotor etablert i 1945 i Moss

✓ Kjøpte senere Trondhjems Elektromotor som ble 
etablert i 1938

✓ ASEA PER KURE / ABB Service senere endret til 
Component Service

(Per Kure var også fra Moss)

✓ I 2009 kjøpte Lønne Skandinavia i Bergen begge 
selskapene og fusjonerte dem til Lønne Service 

✓ Morselskapet Lønne Skandinavia ble solgt i 2014 og Lønne 
Service skiftet navn til Kymar i 2015. Senere ble selskapet 
solgt til nåværende eier 

✓ Er i dag en del av Kymar Group og med 4 
avdelinger/verksteder (Moss, Trondheim, Klepp Stasjon & 
Bergen).

76 års erfaring



76 års erfaring

2009
• Terje Lönne
• Coates Elektromotor

2012
• Del av Lönne
• Vekst i olje

2014
• Morselskapet solgt

1945
• ElektroMek

http://www.lonne.no/index.php?


Organisasjons kart

✓ Elektromotorer
✓ Frekvensomformere
✓ Gir
✓ Pumper
✓ Etc.
✓ Salg /distribusjon
✓ Service

✓ Elektro installasjon’
✓ Privat
✓ Næring
✓ Service / vedlikehold

xxxxxxxxxxx



✓ Kymars søsterselskap Kymar Elektro er autorisert 
installatør og leverer tjenester til industri og marine

✓ Eget team på Vestlandet og midt-Norge med lang 
erfaring på marin elektro (Fartøy, oppdrett, fiskeri)

✓ Spesialkompetanse på generatorer

✓ Spesialkompetanse på trustere

✓ Spesialkompetanse på styresystemer. Bygging, feilsøking 
problemløsning etc.



Lokasjoner

Verksteder og salgskontorer

✓ Kymar Trondheim

✓ Fylling Ålesund (samarbeidspartner)

✓ Kymar Bergen 

✓ Kymar Stavanger

✓ Kymar Moss

✓ Kymar Elektro, Hitra

Kymar er som eneste aktør landsdekkende i midt og sør Norge

✓ Nærhet til kundene

✓ Optimalt for kunder med flere lokasjoner

✓ Spesielt optimalt for marine og O&G sektoren



Produkt og tjenester

Olje & Gass Maritime JernbaneIndustri Energi Offentlig

✓ Salg av produkter

✓ Verksteder, Felt Service

✓ Skips elektro (styresystemer, automasjon 

etc.)

✓ Omformere

✓ elektromotorer & generatorer

✓ Gir

✓ Pumper

✓ Ex. inspeksjon

✓ Tilstandskontroll

✓ Vibrasjonsanalyse

✓ Elektrisk

✓ Prosjektledelse



Litt om oss

• 65 mill. i omsetning

• 35 ansatte

• Ca. 7.500 kvm med lager, verksteder og kontorer

Godt kvalifiserte elektro og mekanisk personell for all industri on/offshore.



Felt og Verkstedtjenester

✓ Bytting av lager og tetninger

✓ Verksted og i felt

✓ Vikling, utbrenning, tørking, lakkering

✓ Maskinering

✓ Lakkering

✓ Laseroppretting

✓ Dynamisk balansering

✓ Kontroll og reparasjon av flammespalter

✓ Balansering – Verksted og ute i felt

✓ Testing acc. to IEC 60034-1, NEK 420 part  and IEC 60079-17/19

✓ + + + 



Viklingstjenester

Lavspent AC vikling:

✓ Enfas motorer, Asynkrone trefas motorer & 

generatorer, Transformatorer, Alle slags spoler, 

Sleperingsmotorer, Motorer med variabel hastighet, 

Roterende omformere, Ex motorer

✓ Med mer

Høyspent AC vikling:

✓ Asynkron motor og generator, Synkron motor og 

generator, Sleperingsmotorer, Roterende 

omformere

✓ Med mer

DC motor omvikling:

✓ Kommutatorer, Feltspoler, Shunt spoler, Kompound 

spoler

✓ Med mer



Motorhotell

✓ Motorhotell for kunder

✓ Moss

✓ Stavanger

✓ Eget system for ajourføring og status på 
motorer i «hotell» systemet

✓ Kunder kan logge inn via websiden og 
sjekke status

✓ Motorer på lager blir journalført og fulgt opp 
med eget kontroll program



Tilstandskontroll & Ex. inspeksjon

Isolasjonsmålinger:

✓ Isolasjonsmotstand (IR)

✓ Polarisasjons Indeks (PI)

✓ Tangens Delta Måling (AC, Offline test)

✓ Partial Discharge & Analysis (PDA Online)

✓ Baker Test

✓ Surge Comparison Test (DC)

✓ Høyspent DC test

✓ Analyse og rapport

✓ Komplett Ex. Inspeksjon

✓ Tilstandskontroll

✓ Måling av lagerstrømmer

✓ Termografering

✓ Børstekontroll

Vibrasjonsanalyse:

✓ Innhenting av grunndata

✓ Oppbygning av database

✓ Vibrasjonsmåling

✓ Analyse og rapport



Distributør og service partner på elektro mekanisk utstyr inkludert tilstandskontroll til 
landbasert industri, offshore og marine



ABB service- og distribusjonspartner

✓ Kymar er «Authorized Value Provider» for 
lavspentmotorer og generatorer

✓ Distributør for ABB frekvensomformere

✓ Godkjent ABB Ex- serviceverksted

✓ Anerkjent kvalitet

✓ Stort utvalg og lager

✓ Produkter

✓ General performance motorer

✓ Process Performance motorer

✓ Ex motorer

✓ Frekvensomformere

✓ Mykstartere

✓ Transmisjoner og koblinger

✓ Smart sensor

✓ Batteri pakker

✓ UPS

✓ + + + 



Motors for industries and specific applications

ABB offers a complete range of low voltage motors, ensuring that the right motor can be 
found for every need, including special applications and environments.

✓ Marine motors
✓ Mining motors
✓ Motors for food & beverage
✓ Motors for HVAC
✓ Smoke extraction motors
✓ IEC stainless motors
✓ Brake motors for high ambient temperatures
✓ High dynamic performance motors
✓ Roller table motors



Andre leverandører

➢ Kymar har et stort nettverk av leverandører og skaffer det meste

➢ Blir ofte brukt som en «one stop shop» leverandør av større kunder

Siemens, WEM, Gamak, Cemp, Jeumont, ……...

http://www.weg.net/no


Noen fakta

✓ Verdens befolkning forventes å øke fra 7,7 milliarder i 2019 til 9,7 milliarder i 2050

✓ Iflg. IEA utgjør industrien 37% av verdens energiforbruk og 28% av CO2 utslippet
✓ 70 % av dette går til drift av elektromotorer

✓ Bygninger utgjør 30 % av energiforbruket og 28% av CO2 utslipp
✓ 38 % av dette går til drift av elektromotorer

✓ 45 % av verdens elektrisitets forbruk går til drift av elektromotorer til drift av 
bygninger og industri

✓ Ca. 75% av alle elektromotorer driver en pumpe



Øke virkningsgraden på utstyr



Fremtidens fokus

✓ Mer bevissthet på bruk av energi

✓ Øke utnyttelsesgraden

✓ Lagring av energi

✓ Nye energikilder

Fremtidige investeringer i Europa i grønn energi er så store at det er 
ikke nok kapasitet i industrien i Europa til å dekke behovet



Hvis det roterer og går på strøm, så fikser vi det.
Trenger du noe nytt, så ordner vi det også.

Keeps Your Machinery Running


