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Der er bestemt ingen mangel på stærke kompe-
tencer og erfaringer i den nye offshore-alliance,
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ANNONCE

Med et nyt samarbejde - Total Offshore Service - går Pon Power A/S og
Granly Gruppen A/S målrettet efter at trække større offshore-opgaver til Esbjerg.
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Fakta:
Pon Power a/S
Pon Power A/S er forhandler af Cat og MaK motorer og
generatoranlæg i Danmark, Færøerne og Grønland.
Derudover tilbyder Pon Power A/S motorer til brand-
pumper og kraner til offshoreinstallationer samt
biogas- og naturgas-motorer til danske installationer.
Pon Power A/S har cirka 110 medarbejdere fordelt
på afdelingerne i Kjersing og Ballerup.
www.pon-cat.com

Fakta:
Granly GruPPen a/S
Granly Gruppen A/S består af en række højtspecialiserede
virksomheder, der alle har deres udgangspunkt i Granly
Steel. Granly Gruppen A/S løser en række opgaver indenfor
både off - og onshore-sektoren - for eksempel vindmølle-
branchen, olie/gas, skibsbygning og – reparationer, byggeri,
landbrug og sværindustri. Granly Gruppen A/S har cirka
300 medarbejdere.
www.granly.dk

Fakta:
total oFFShore Service
Total Offshore Service er et samarbejde imellem
Pon Power A/S og Granly Gruppen A/S i Esbjerg.
De to virksomheder samarbejder om opgaver
indenfor opgradering af rigge, samt andre
offshore-relaterede opgaver. Sammen etablerer
de to virksomheder en fælles salgsorganisation
til formålet, og har over 500 medarbejdere at
trække på.

Ved at samarbejde tættere og
udnytte vores to virksomheders
styrker, så mener vi det er
muligt at trække endnu flere
større offshore-opgaver til
Esbjerg.

Marc Billing

- Total Offshore Service vil gå målrettet til værks.
Ikke kun i Danmark, men også overfor potentielle
kunder i den engelske sektor, tilføjer Bent Esper-
sen.

Favner bredt
Total Offshore Service vil kunne tilbyde en række spe-
cifikke opgaver til offshore-branchen. For eksempel
udskiftning og vedligehold af motorer, kølevands-

systemer, forskellige former for klassninger, udskift-
ning af stål med mere. Ikke kun på rigge, men også
følgeskibe og supplyskibe.

Tilsammen har det stærke team moderne faciliteter
at trække på i Esbjerg, og en samlet arbejdsstyrke på
over 500 kompetente medarbejdere.
- Og så skal vi ikke glemme, at med vores udgangs-

punkt i Esbjerg kan vi udnytte havnens gode facilite-
ter, og den gode infrastruktur, som vi har adgang til
- heriblandt både Esbjerg og Billund Lufthavn, tilføjer
Bent Espersen.

Perfekt timing
Total Offshore Service starter deres operationer net-
op som den nye aftale om olie- og gas-aktiviteterne

i Nordsøen har set dagens lys. Det er en tilfældighed,
påpeger både Bent Espersen og Marc Billing. Men den
nye aftale om Nordsøen vil i høj grad smitte positivt
af på hele offshore-branchen:
- Nordsøaftalen vil helt sikkert betyde øget akti-

vitet. Den er kommet på et godt tidspunkt for vores
nye initiativ. Men idéen til Total Offshore Service er
faktisk ikke ny. Vi indledte drøftelserne på et tids-
punkt, hvor vi mente, at bunden var nået. At aktivite-
terne i Nordsøen nu har nye rammer at arbejde under
er godt nyt for os - og godt nyt for Esbjerg, pointerer
Marc Billing.

ANNONCE


