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AxFlow AS - mangeårig distributør for WIKA i Norge           

Oslo, 2. juni 2020 

 

WIKA er en global markedsleder innen måling av trykk, temperatur, nivå og flow og 
har blitt representert i Norge siden 1991 av AxFlow AS 
 
I samarbeid med kundene utvikler de omfattende løsninger basert på måletekniske 
komponenter av høy kvalitet, som til slutt blir integrert i de ulike 
prosessapplikasjonene. Nærhet til kundene er avgjørende for effektive løsninger, 
sier leder for instrumentavdelingen Stig Skarstein hos AxFlow AS. 

Over flere tiår har vi utviklet kundespesifikke løsninger basert på nært samarbeid og 
erfaring hos våre dyktige ingeniører. Mange av produktene lagerføres på Lilleaker i 
Oslo.  

Vi finner de rette løsningene for dine behov, enten det er standardprodukter eller 
spesialtilpassede design. Gjennom AxFlow har du tilgang til et unikt produktspekter 
som er støttet av personell med meget høy kunnskap. Vi leverer produkter med 
førsteklasses ytelse og pålitelighet til alle bransjer og applikasjoner. Uansett om du 
skal måle ekstremt lave eller ekstremt høye trykk eller temperaturer i alt fra renrom 
til oljerigger har AxFlow kvalitetsprodukter og ekspertise som kan være av interesse 
for deg. 
 
Som en pålitelig partner i prosessinstrumentering, kan AxFlow i samarbeid med 
WIKA støtte deg gjennom alle prosjekt- og investeringsfaser, fra planlegging, 
gjennom realisering og gjennomføring av prosjektet til tekniske inspeksjoner, 
logistikkløsninger, support på stedet og service etter salg, avslutter Stig Skarstein. 

 
For mer informasjon, kontakt:  
Stig Skarstein, avdelingsleder instrumentering, AxFlow AS, +47 22 73 67 15, ss@axflow.no 
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