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Firmaet har historie tilbake til år 2000 
da vi startet med stålutsalg i Molde. 

Bygget vi holder til i Årødalsvegen ble 
bygd ca 1970 av Anton Husby.  

Anton Husby & Sønner drev mekanisk 
verksted her i mange år. De startet 
opp her omtrent samtidig som Fanne-
strandvegen ble rettet ut over Årøelva. 

Det var året 2000 vi startet vår virksom-
het her, da under navnet Årø Stål as. 

I starten var vi mest et utsalgssted 
for stålprofiler, bjelker og plater. Etter 
hvert gikk utviklingen mot mer meka-
nisk produksjon, og leveranser rettet 
mot maskinanleggsmarkedet.

I 2016 skiftet vi navn til FERRO AS.  Vi 
gjør samtidig en ytterligere satsing 
mot anleggsmaskiner og sliteutsatte 
ståldetaljer. Flere og bedre leveran-
dører og produkter gjør oss til en mer 
komplett leverandør.

KONTAKTINFO

Kontaktinfo

 Tlf: 91 90 10 90 www.ferro.no post@ferro.no

Daglig leder Geir Seth geir@ferro.no tlf 907 72 268
Lagersjef Inge Marino Heggem inge@ferro.no tlf 917 67 492
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Svensk skuffeprodusent med kvalitet i 
både produksjon og materialvalg som 
sitt største og viktigste argument. 

Stor del av produksjonen er kundetil-
passede skuffer.

Leverer kvalitetsskuffer til grave-
maskiner opp til 70 tonn maskinvekt, 
og til hjullastere opp til 60 tonn vekt.

Götene er sertifisert av SSAB og bruker 
logoen «Hardox In My Body» på sine 
skuffer. Et bevis på at de benytter 
Hardox sliteplater i sin produksjon.

GØTENE CONSTRUCTION EQUIPMENT
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Utbredt og anerkjent i vårt distrikt.

UFO gikk i 2016 inn i Götene Constru-
ction Equipment og gjorde med det, 
Götene og oss, til en enda mer kom-
plett leverandør til anleggs markedet. 

UFO har for lengst en bra markedsan-
del i vårt distrikt.

UFO HJULLASTER – SKUFFER

UFO diagonalplog

UFO containerredskap 3-i-1 funksjon
• Presser avfall i container
• Trekkøye for container
• Skrape / ryddefunksjon

UFO klaffskuffe

UFO hydrauliske pallegafler
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SMTI produserer det meste av an-
leggsutstyr og skuffer. Blant annet 
produserer SMTI også hurtigkoblinger i 
veldig god kvalitet. Vi har levert flere av 
disse det siste året.

SMTI er også leverandør av Power-
tilten. En tilt som vrir redskapet hele 
90 grader til begge sider. Det er ikke 
utstikkende sylindrer på PowerTilt, noe 
som gjør at tilkomst på trange plasser 
blir enda bedre.

PowerTilten lages for maskiner fra 
minigravere og opp til maskinvekt 50 
tonn.

SMTI - SVENSK METALLTEKNIK
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Shims til anleggsmaskiner, vi har et 
stort lager av disse

Sveisegrinder på lager: 
•  S30 til S 70 gravemaskinkobling
•  stor BM

Og vi skaffer de fleste andre kjente og 
ukjente typene.

Slarkete bolter?
Spør oss om spesialtilpassede bolter 
med hylser som utvider seg på de 
utslitte plassene. 

Belteplatebolter på lager

ANLEGGSUTSTYR

PEJO løftekrok som er CE-godkjent
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C-REX er det nyeste systemet til 
Combi Wear Parts.
 

Combi Wear Parts har nå utviklet en 
helt ny type gravetann for maskiner 
fra vektklasse 10 til 40 tonn. Det er lagt 
vekt på at det skal være et økonomisk 
og godt holdbart alternativ. Det er også 
lagt stor vekt på brukervennligheten, 
spesielt med tanke på tannskifte. 

Et viktig moment er at skifte av  tenner 
kan gjøres på en enkel og kontrollert 
måte, uten fare for  skader på opera-
tøren som skal  skifte tann ute i felten 
med  begrenset tilgang på utstyr til å 
hjelpe seg med.

• Økonomi
• Brukervennlig
• Slank profil
• Svært enkel tannskifting
• HMS-vennlig
• Få deler, presis passform
• Integrert låsering i tanna

C-REX
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Proclaws har en slank design som gir 
en suveren inntrengning, samtidig som 
tennene er designet slik at de er skarpe 
i hele sin levetid
 

Proclaws har låsing sentrert i tanna 
og betjenes fra oversiden. Det gjør at 
tannskifte kan gjøres uten å være i 
konflikt med eventuelle mellombeskyt-
telser. En trygg og kontrollert måte for 
demontering og montering.

Proclaws er beregnet for tunge tak. 
Leveres til de store maskinene fra vekt-
klassen 30 t og oppover til 250 t.

PROCLAWS
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Svenskprodusert og velprøvd sys-
tem vi har mange års erfaring med.

Hvordan identifisere størrelse enkelt?

Ved å ta noen mål av låsekilen kan du 
lese riktig tannstørrelse i tabellen under 

Size A-Lengde B-Bredde C-Tykkelse

mini 38 14,0 8,5

mini 48 14,0 8,5

C0 58 19,0 9,0

C1 66 19,0 9,0

C2 74 29,0 13,0

C3 92 32,0 13,0

C3,5 107 33,5 13,5

C4 114 35,0 14

C5 132 37,0 16

Combi Wear Parts er et av få selskap på 
verdensbasis som utvikler egne slite-
delsprodukt til anlegg og gruvedrift. 

C-lock består av tanntyper til alle formål 
og til maskinstørrelser fra 1,0 til 50 tonn.

Enkelt å skifte på en HMS-vennlig 
måte.

COMBI PARTS C-LOCK
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Utbredt tannsystem med mange 
 muligheter og tanntyper. 

Leveres til alle maskinstørrelser.

Enkelt å skifte på tenner.

Size Front / mm Tann Tann / Kg Låsepinne Låsering

J200 20 1U3202 1,5 11x55 11x17

J250 25 1U3252 3,9 14x77 14x27

J300 30 1U3302 6,0 14x92 14x27

J350 40 1U3352 8,5 19x102 19x32

J400 45 8E4402
7T3402

12,0 22x118 22x38

J450 50 9W8452
1U3452

17,0 24x133 24x44
plastad

J550 60 9W8552 26,0 25x160 25x48

J600 70 50,0 30x193 30x51

GRAVETANN CAT J-SYSTEM
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Vi er leverandør av de fleste kjente 
tannsystem.
  

Kvernex vendbare tenner

Size Tann lengde / mm Nøkkelvidde

M16 310

M20 400 24 mm

M27 500 32 mm

M36 600 36 mm

M48 800 50 mm
 

Vi kan også levere flere andre system 
• K-max, Catex, Esco, Hensley

Innstikktenner på lager

 

Innstikktenner, dimensjon og mål;

Size Lende 
total

Lengde 
innstikk

Diameter 
bolt

5 kg 340 160 13 mm

12 kg 410 175 20 mm

16 kg 510 220 20 mm

YMSE TANNSYSTEM
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Til de fleste kjente stålklippere kan 
vi levere nye kniver til konkurranse-
dyktige priser. 

• La Bounty 
• Arden
• MSD
• CAT
• Genesis
• Demarec
• VTN
• Zato

SAKS / KNIVER TIL STÅLKLIPPERE
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Ferdigproduserte sliteribber som er 
etterherdet til ca 500 Brinell gir en 
betraktelig bedre slitebeskyttelse 
enn emner man skjærer av standard 
slitestålplater. 

 
Sliteribber som dette brukes som 
ekstra beskyttelse på grave og laste-
skuffer, knuseverk og på alle mulige 
montasjer der abrasiv og mekanisk 
slitasje er et problem.

Vårt slitestål er godt sveisbart med 
både tråd og elektroder

Dimensjonsliste sliteribber,
disse har vi normalt har på lager

Dimensjon Lengde (mm) Kg / stk

60x8 3000 12

80x10 3000 19

80x15 3000 29

100x10 3000 24

100x12 3000 29

100x15 3000 38

100x20 3000 48

100x25 3000 60

100x30 3000 72

130x30 3000 94

120x20 3000 58

200x20 3000 96

SLITERIBBER 500 BRINELL
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Skjærstål og skuffefronter leverer vi 
i 500 Brinell slitestyrke.  

 
Skuffefronten eller kniven om du 
vil, er faset i skjærekanten for bedre 
inntrengning og samtidig tilpasset for 
sveisemontering av de fleste vanlige 
tannsystem. 

God slitestyrke, mange forskjellige 
størrelser, god sveisbarhet og fleksible 
lengder.

Dimensjonsliste sliteribber,
disse har vi normalt har på lager

Dimensjon Lengde Kg / m

150x16 etter mål 17,8

150x20 etter mål 21,7

200x20 etter mål 29,6

200x25 etter mål 37,9

250x25 etter mål 44,8

300x30 etter mål 69,0

300x35 etter mål 79,4

300x40 etter mål 89,5

400x50 etter mål 147,8

600x60 etter mål 280,0

Våre lagerlengder er normalt fra 6 
meter og oppover. Disse kapper vi ofte 
etter lengdemål etter kundens behov.

SKJÆRSTÅL 500 BRINELL
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Spør oss gjerne om kniver i trapes og 
spissform.
 

Skuffefronter faset på samme måte 
som standard skjærstål. For bedre inn-
trengning og lavere dieselforbruk kan vi 
ordne midtpartiet med et framspring. 

Vi leverer trapes/spiss-fronter til 
både gravemaskin og hjul-lastere.

SKUFFEKNIV TRAPES / SPISS
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Tykkelse T mm

Lengde total L mm

Lengde front L1 mm

Bredde total B mm

Bredde sider B1 mm

MÅLESKJEMA TRAPES / SPISS
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Kun Hardox er Hardox

Vi bruker Hardox på jobbene vi utfører 
i vårt verksted. 

HARDOX FRA SSAB

Matekasse til båndtransportør Solid spredelem i Hardox 8 mm

Hardox 6 mm formet til trakt
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Sliteplater for skrudde montasjer er 
noe vi har levert i mange år. Vi kan 
levere til de aller fleste typer og stør-
relser. Ønsker du plater som er utenfor 
standard og originalmål klarer vi ofte å 
levere det også. 

Bolt-On brukes på veldig mange hjul-
lastere, større traktorskuffer, klyper etc

BOLT-ON SLITEPLATER
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Vanligste typer av festebolter

Diameter UNC Lengde Ca mm diameter

5/8” 52 16

3/4” 63-90 19

7/8” 66 22

1” 76-90 25

1 1/4” 100 32

Vi leverer i dag til de aller fleste typer 
maskiner.

BOLT-ON SLITEPLATER
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Vi leverer slitestål til knusere og 
sorteringsverk 

• Knuseplater
• Doblingsplate Grizzly
• Sidekiler

Kleemann, METSO, Sandvik, Nordberg, 
Haahjem

SLITESTÅL TIL KNUSERE
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Ferro AS gjør mange skufferepara-
sjoner hvert år. Vi renoverer skuffer 
til de fleste typer maskiner. Vi legger i 
sliteplater i lastebilkasser m.m.
 

• Graveskuffer
• Pusseskuffer
• Lasterskuffer
• Snøskjær
• Ploger
• Knuseverk
• Sveisegrinder
• Skifte av tannsystem

Vi har utleieskuffer. Vi kan ta jobben 
på din skuffe, mens du kan fortsette å 
bruke maskina i arbeid.

Disse skuffene har vi nå for utleie:
• Lasterskuffe 2400mm, stor BM
• Lasterskuffe 3200mm, direkte L 180

RENOVERING AV SKUFFER
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Anleggsutstyr som brukes, det slites 
også. Et uunngåelig faktum. Punktslitasje 
er et viktig tema, men det finnes løsninger 
som minsker problemet betraktelig.
 

Hjørneklosser, tannkjøttbeskyttelse, 
gavlbeskytter. 

Riktige beskyttelser øker brukstiden, 
og serviceintervallene blir lengre.

EKSTRA BESKYTTELSE AV SKUFFER
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Slitebeskyttelse kan vi levere i mange 
forskjellige utforminger og størrelser.

• Hjørneklosser
• Tannkjøttbeskytter
• Runde brikker
• Avlange brikker
• Vangebeskytter

For punkt som er utsatt for ekstrem 
abrasiv slitasje er påsveisbrikker av 
Tungsten carbide en god løsning. Disse 
tåler svært stor slitasje og mekanisk 
påkjenning.

Ferobide er laminerte slitebrikker med 
underplate av konstruksjonsstål som 
gjør at den blir sveisbar til underlaget.  
Ferobide slitebrikker kan brukes til en 
masse forskjellige områder:

• anlegg og landbruk, rippere,  
harver, plog etc

• produksjonsanlegg, samlebånd
• løsningen mot abrasiv slitasje

Tilpass biter
Sveises fast med MIG eller elektroder.

EKSTRA BESKYTTELSE AV SKUFFER
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Ferro produserer noen forskjellige 
skuffer på eget verksted. 

På de mest slitasjeutsatte steder 
bruker vi slitestål. Frontskjæret er i 500 
brinell slitestyrke, bunnplate og sider 
lager vi i Hardox 450 brinell.
 

På alle skuffer som skal leveres med 
sliteribber under bruker vi selvfølgelig 
500 brinell ribber.

EGEN PRODUKSJON
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Eksempel på andre områder der 
slitestål kommer til sin rett.
 

Trakt til betongvarefabrikk. Formet og 
sammensatt av 6 mm Hardox 450-plate.

 

Fra storformat sliteplate skjærer vi ut 
etter mål

Forming av plate, her er det knekking 
av to halvdeler til en trakt

I SLITESTÅL
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Sil i størrelse 175x300 cm for risting 
og pulverisering av støpesand. Gamle 
støpeformer blir lagt i dette karet, og 
ristes til sandkorn, for så å gå til gjenb-
ruk i nye støpeformer.
Denne plata er skjært av 450 brinell 
slitestål i 20 mm tykkelse. Plata er per-
forert med til sammen 784 hull. 

Rist i størrelse 100x300cm, for knusing 
av støpeslagg. Risten er laget hos oss 
av 500 brinell slitestål, kombinert med 
konstruksjonsstål S355. 

 

Matekasse for en båndtransportør
bygd i S355-plate, og med utskiftbare 
innleggsplater av slitestål 450 brinell

Festenåler til sikteduker i slitestålplate

I SLITESTÅL
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STÅLARBEID / PRODUKSJON

Nybygd spredelem i Hardox

Valset bunnplate til skuffe

Fuglekasser til Dælenggata 36. 
(Statens byggeskikkpris 2015)

Komplett grindStamper til containere
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STÅLARBEID / PRODUKSJON

Blomsterkasser Molde VGS

Knekt plate til traktorskuffe

Taklamper til BERGTATT

Overbygg inngangsparti 

Alu-plate inngangsparti

Strammere for sikteduk
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Breddemål: Plane vegstål og std isriverstål er 200 mm, Perforert vegstål er 240 mm.

A: Avstand endekant stål til senter i første bolthull = 152 mm.
CC: Senteravstand på hullene, CC = 305mm.
Hull: Firkanthull 18x18mm, tilpasset bolter M16mm.

Type Isriverstål
Perforert stål Plane stål

LGD Plane Bøyde Grusstål

605 x x

910 x x x

1215 x x x x x

1520 x x x x x

VEGSTÅL / BRØYTESTÅL

Isriverstål standardtype

Perforert stål

Plane vegstål
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Vi leverer dyrkeskuffer og raker i alle størrelser. 
Sorteringsskuffer til hjullaster?

Spør oss!

STEINRAKE OG DYRKINGSSKUFFER
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Et tilbakeblikk

Flott Brøyt observert på Sjøholt i juni 2017. 
I september ble maskina solgt til bedrifts museet 

til Stangeland Maskin i Stavanger.


