
VI SER 
FORSYNINGER 
GJENNOM 
ILD OG VANN

NOEN SER BARE EN KABEL

Hvorfor velge Scankab?

•  Totalleverandør av kabler 

• Dag-til-dag avsendelse

• Egen produksjon og utvikling

• Kutting i kundespesifikke lengder

• Spesialemballering

• Lagerføring av kundespesifikke produkter

• Personlig service



Driftssikkerhet ombord
Scankabs sortiment av marine- og offshorekabler består av 
en rekke ekstra solide kabeltyper som alle har de nødvendige 
godkjennelser. Våre halogenfrie og brannsikre marinekabler er 
spesiallagde for å overføre strøm under ekstreme forhold - ek-
sempelvis ved brann. 

Våre offshorekabler er utviklet til bruk på f.eks. boreplattfor-
mer hvor det kan være fare for slam, borekaks eller rensemidler. 
Kablene er UV-bestandige, vannavvisende og mudderresi-
stente. Alle våre kabler er grundig testet for å garantere deres 
levetid i krevende miljøer. 

Jevn kvalitet, dokumentasjon og høy leveringssikkerhet er 
ufravikelige krav til Scankab som leverandør av kabler til marine- og 
offshoreindustrien.

”De ekstra høye kravene som stilles til 
produkter som benyttes i marine- og 
offshoreindustrien bekrefter oss i, at 
markedet etterspør produkter av høy 
kvalitet samt at ønsket om teknisk 
og faglig sparing er viktig. Her kan 
Scankab bidra betydelig og være med 
på å sikre at de rette produktene kan 
leveres”.

Morten Rasmussen,  
CEO, Scankab

TOTALLEVERANDØR 
TIL MARINE OG OFFSHORE

Vårt sortiment av marine- og offshorekabler  
har naturligvis de nødvendige sertifikater  
og godkjennelser og er produsert i 
henhold til NEK-606.



UTVIKLER, PRODUSENT 
OG LEVERANDØR
Hos Scankab forstår vi viktigheten av jevn kvalitet, rask respons og fleksibilitet. Vårt oppsett er til-
passet våre kunders behov. Hver dag leverer vi til en lang rekke marine- og offshorevirksomheter som 
benytter kabler og føringsveie til alt fra nybygging til renovering eller oppdatering av skip og boreplatt-
former.

Scankab.no
Bygg din katalog📎📎

• Installasjonskabler

• EMC-kabler 
• Brannsikre kabler 
• Instrumentkabler 
• Signalkabler 
• Monteringsledning 
• Data- og kommunikasjonskabler 
• og mye mer…

Vi leverer kabler etter  
dine mål

TOXFREE® 
XTCUZ1-K

XTREM® OFFSHORE 
BFOU

TOXFREE® 
XTCUZ1-K (AS+)  
IEC 60331



+47 416 32 619
Vi tror på direkte dialog

Helt fra starten var Scankab en opprører i kabelbransjen. 

Fra et lite lager i garasjen solgte virksomheten kabler og 

utfordret kabelmarkedet. I dag er det fortatt en del av 

Scankabs DNA å sette nye standarder for bransjen. Scankab 

utvikler, produserer og leverer kvalitetskabler og føringsveier 

til oppgaver innen marine- og offshore installasjon.

SCANKAB STARTET  
SOM KABELINDUSTRIENS 
SVAR PÅ ”GARASJEROCK” 
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