
Selskapsprofil 

www.lsfe.com

Europas ledende produsent og leverandør av 
festemidler og bolteutstyr til verdens energimarked.

http://www.lsfe.com/


Konsernoversikt 



Om oss

Global tilstedeværelse, lokal støtte

Med 13 kontorer verden rundt gjør vår globale tilstedeværelse oss i stand til å 
yte service til kunder i energimarkedene på det amerikanske kontinent, Europa, 
Midt-Østen, Sentral og Sørøst Asia og Australasia. 

Konsernets ekspertise, lokal kunnskap og fleksibel lagerstyring gjør det mulig for 
oss å tilby lokal tilgang til produkter, i tillegg til produksjons- og støttetjenester til 
OEM-forhandlere og sluttbrukere i over 100 land.
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Produksjons- og driftssteder inkluderer:

• West Midlands, Storbritannia (Konsernets hovedkontor) 

• Leeds, Storbritannia

• Ploiesti, Romania 

• Ningbo, Kina

• Chennai, India

• Singapore 

• Perth, Australia

• Dubai, De forente arabiske emirater

• Houston, USA 

• Sør-Carolina, USA

• Florida, USA
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Selskapsoversikt 



LoneStar Fasteners har innarbeidet en tilnærming som baserer seg på eksemplarisk kvalitet, 
pålitelighet og service til sine kunder.

LoneStar Fasteners drifter sin virksomhet fra sitt spesialbygde klasseledende produksjonsanlegg i 
Storbritannia og er en av verdens ledende produsenter av høypresisjonsfestemidler og petrokjemisk 
bolting. 

• 200 dedikerte ansatte, med en rekke industrieksperter fra en lang rekke felt og 
fagretninger

• 12 000 kvm. stort produksjonsanlegg helt og holdent dedikert til produksjon av 
presisjonsfestemidler 

• 5 500 kvm. produksjonsanlegg helt og holdent dedikert til produksjon av pinnebolter og 
distribusjon av lagerførte produkter

• Eget klassledende ISO 17025:2017 laboratorium 

• Over 80 000 lagerførte varegrupper 

• En av de største og bredeste petrokjemiske varelager i verden

• Mangfoldig evne til å betjene spesifikke industrikrav innen flerfoldige disipliner
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Vår historie
LoneStar Fasteners ble grunnlagt i 1983 og har vært en pålitelig merkevare i over 35 år. Selskapet var 
tidligere kjent som:  
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PRD Fasteners 

Tidligere Storbritannias ledende 
produsent av høyintegritets 

festemidler

• En av verdens ledende 
produsenter av høyintegritets 
festemidler og skreddersydd 
bolteutstyr

PRD FASTENERS

• Europas ledende eksportør av 
kritisk bolteutstyr og festemidler til 
alle bransjer

TRIPLEFAST 
INTERNATIONAL 

• En av Europas største produsenter 
og distributører av petrokjemiske 
pinnebolter, med et av Europas 
største varelager

EUROFAST 
PETROCHEMICAL



Med en omfattende lagerbeholdning som overgår £9,5 millioner kan LoneStar Fasteners tilby et bredt 
spekter av fullsertifiserte sikkerhetskritiske bolter og festemidler, i ferdig og halvferdig form, inkludert 
råmaterialer med kort leveringstid og til konkurransedyktige priser.   

Forretningsvirksomheten kombinerer nå de funksjonelle resursene og ekspertisen til alle de 
tre selskapene, for slik å skape et stort og moderne produksjons- og distribusjonsanlegg 
som kan tilby et bredt spekter av produkter og teknisk støtte, mens vi fortsatt opprettholder 
de tradisjonelle verdiene som høy kvalitet og enestående service på tvers av de forskjellige 
bransjene vi opererer i.

LoneStar Fasteners jobber innenfor industrier og bransjer som ikke bare krever høyt 
prestasjonsnivå og pålitelighet, men også at produkter er tilgjengelige på kort varsel og med 
kort leveringstid, fra en rekke forskjellige materialspesifikasjoner.

Fra de mest utfordrende boltspesifikasjoner og sertifikasjoner i offshore-prosjekter, til 
verdens største konstruksjonsprosjekter. LoneStar Fasteners kan vise til mer enn tre tiårs 
erfaring, og har gjennom sine oppnådde resultater bevist seg som bransjens foretrukne 
valg.

Takket være det LoneStar Fasteners har bevist gjennom de siste 30 årene, har selskapet 
flerfoldige store avtaler med sluttbrukere og totalentreprenører som en pålitelig 
langstidspartner, og disse har blitt videreutviklet til flere langvarige rammeavtaler eller 
kontrakter som leverandør.
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Kvalitet med integritet
Gjennom de siste 30 årene er LoneStar Fasteners stolt av å ha støttet og vært leverandør for noen 
av verdens største selskaper.
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• ISO 9001:2015                                                                                    

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

• ISO 17025:2017

• API Q1 – Q1-3770

• API 20E – BSL-1/2/3

• API 20F – BSL-2/3

• Norsok M650 (D59)

• Norsok M650 for muttere (D60)

• Norsok M650 (D60)

• Achilles FPAL

• Achilles UVDB

• TÜV Nord AD 2000
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Akkrediteringer og godkjennelser
Som en av Europas ledende produsenter av bolter og festemidler er LoneStar Fasteners 
akkreditert i henhold til de strengeste industristandarder. Som et klasseledende selskap sikrer 
dette at våre prosesser ikke bare er robuste, men også at de bevares og revideres på en 
regelmessig basis på tvers av alle virksomheter.
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I tillegg til det som gjengis herunder figurerer LoneStar Fasteners på mange akkrediterte leverandørlister 
hos sluttbrukere, totalentreprenører og OEM-produsenter.



Selskapssektorer 



Olje og gass – Oppstrøm
En ledende leverandør til OEM-produsenter

LoneStar Fasteners er en av Europas største produsenter av varmsmidde og CNC-dreide 
høyintegritets spesial og ikke-standard festemidler.

LoneStar Fasteners tilfredsstiller de mest krevende kundekrav og kan skreddersy produkter til 
kundespesifikke behov, og slik tilby en nøkkelferdig løsning fra konstruksjon og produksjon til 
sertifisering og akkreditering (inkludert API, Norsok osv.).

LoneStar Fasteners jobber med alle store subsea og surface OEM-selskaper og har 86 000 deler 
på lager eller i halvferdig tilstand, noe som sikrer kunden et høykvalitetsprodukt med begrenset 
leveringstid, samtidig som vi opprettholder en produksjonsevne i verdensklasse.

Gitt kritikaliteten i dette arbeidet arbeider LoneStar Fasteners med flere ledende 
tredjepartselskaper og kontrollorganer som sertifiserer og akkrediterer produkter når dette 
trengs. Dette støttes av LoneStar Fasteners egne ISO 17025:2017 akkrediterte laboratorium.
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En utprøvd og tiltrodd partner i olje- og gassindustrien.

LoneStar Fasteners produserer og leverer bolter, festemidler og bearbeidede komponenter som 
brukes i de mest kritiske surface- og subsea-installasjoner, og inkluderer men er ikke begrenset til 
konstruksjon og vedlikehold av:

• Ventiltrær

• Navlestrenger

• Kontrollmoduler

• Samlestokker

• Brønnhoder

• Utblåsingssikringer 

• ROV-er

• Stigerør 
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Olje og gass – Midstrøm og Nedstrøm
Et av Europas største varelager.

LoneStar Fasteners har et av Europas ledende varelager og produserer fullstendig 
sporbare pinnebolter og petrokjemiske bolter i ASTM/ASME og ISO 
spesifikasjonsklassene, som tilfredsstiller gjeldende standarder for sertifisert bolting, 
inkludert PED, Merkblatt og Norsok.

Takket være kontinuerlig ekspansjon og investeringer er LoneStar Fasteners ett av kun en 
håndfull selskaper globalt som kan tilby et fullstendig utvalg av produkter med både 
metriske og britiske målspesifikasjoner med reduserte leveringstider og til 
konkurransedyktige priser, med en over £4,6 millioners datastyrt lagerbeholdning som er 
spesielt dedikert petrokjemisk boltingsprodukter klar for umiddelbar forsendelse.
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Vi arbeider i partnerskap med mange av verdens største olje- og gassprodusenter.

Vi innehar flere store sluttbruker, og ved å arbeide med hele forsyningskjeden, fra den 
minste forhandler til den største sluttbruker, arbeider LoneStar Fasteners innenfor en 
rekke næringer forbundet med:

• Ventiler

• Pumper

• Trykkbeholdere

• Varmevekslere

• Installasjon av prosessutstyr

• Installasjon av røropplegg og flens

• Konstruksjon av raffineri og stordriftsanlegg

• Levering av fullstendig nøkkelferdige boltepakker
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Kjernekraft og kritisk industri
LoneStar Fasteners er en av Europas største produsenter av varmsmidde og CNC-dreide 
høyintegritets spesial og ikke-standard festemidler.

LoneStar Fasteners Europe tilfredsstiller de mest krevende kundekrav og kan 
skreddersy produkter til kundespesifikke behov, og slik tilby en nøkkelferdig løsning 
fra konstruksjon og produksjon til sertifisering og akkreditering.

Gitt kritikaliteten i dette arbeidet , arbeider LoneStar Fasteners Europe med flere 
ledende tredjepartselskaper og kontrollorganer som sertifiserer og akkrediterer 
produkter når dette trengs. Dette støttes av LoneStar Fasteners Europes egne ISO 
17025:2017 akkrediterte laboratorium.
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Tilfredsstille de mest krevende kundekrav

Takket være den klasseledende dyktigheten LoneStar Fasteners har utviklet innenfor 
kritisk olje- gass- og kraftindustri. Selskapet har med suksess diversifisert seg i flere 
sikkerhetskritiske bransjer, inkludert men ikke begrenset til:

• Fornybar grønn energi

• Kjernekraftindustri

• Forsvar (inkludert atomforsvar)

• Jernbane og transport

• Motorsport og bilindustri generelt (utvikling av prototyper og spesialinstallasjoner)

• Bygg og anlegg (kritiske installasjoner)

• Farmasøytisk industri

• Foredlingsindustri
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Kraftindustri

Varmebestandige festemidler for kraftindustrien.

LoneStar Fasteners har bygget seg opp et rykte i det globale kraftmarkedet som 
verdensomspennende leverandør av sikkerhets- og kvalitetskritisk bolteutstyr som kreves 
i kraftindustrien.

Ved å inngå leverandørfelleskap med noen av verdens ledende gass- og 
dampturbinprodusenter, har LoneStar Fasteners blitt i stand til å produsere 
skreddersydde varmebestandige festemidler til en rekke høytrykksinstallasjoner, 
inkludert: 

• Kompressorer

• Ventiler

• Dampkjeler

• Turbiner
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Selskapets produkter og tjenester 



Produktprofil – Olje, gass og petrokjemisk 
Vi kan produsere en lang rekke festemidler og pakninger som møter spesifikke krav og 
tegninger fra kunde.
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Festemidler og bolteutstyr til olje-, gass- og petrokjemisk industri inkluderer, men er ikke begrenset til: 

• Pinnebolter
• Pinneboltmontasjer
• Tung og normal serie sekskantskruer
• Tung og normal serie sekskantmuttere 
• Sfæriske muttere 
• Gjengestenger 
• 12 punkt (stjerne) bolter og muttere
• Tung og normal serie helgjengede settskruer med sekskanthode
• Tung og normal serie helgjengede skruer med innvendig sekskant
• Spesialmaskinerte pinnebolter 
• U-bolter og rørklemmer 
• Ankerbolter 
• Kapselmuttere 
• Gjengeinnsatser 
• Bearbeidede deler 



Materialprofil
LoneStar Fasteners kan levere en lang rekke standard og ikke-standard produkter i følgende 
materialer:

*Registrert varemerke
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Karbon- og stållegering

• Bløtt stål
• 080M40 (EN8)
• 605M36 (EN16)
• 708M40 (EN19)
• 817M40 (EN24)
• 826M40 (EN26)
• B7/L7
• B5
• B16
• BS 4882 B16 A
• Durehete*
• Jethete* X19
• 42 Cr Mo 4
• 24 Cr Mo 5
• 21 Cr Mo V57
• 20CrMoVTiB4-10

Rustfritt stål

• 303/304 (18-8/A2)/316 (A4)
• A2 & A4 – 50/70/80/90
• 310/321/347
• 422
• 410/416/420/431
• B8/B8M/B8T Klasse I & II
• B8X/B8MX/B8TX
• B8C
• B6
• C3-80
• 17-4PH
• FV520B
• Nitronic* 50/60
• 904L

Superlegeringer (Nikkel) og dupleksstål

• Monel* 400
• Monel* K500
• Inconel* 600/601/625/718
• Incoloy* 800/ 800HT/ 825
• Hastelloy*
• B2/C4/C22/C276
• Ferralium* 255
• UNS S32760
• Zeron* 100
• 254 SMO* (UNS S31254)
• UNS S31803
• A453 660 A/B/C/D
• Nimonic* 75/80a/90
• Titaniumlegeringer
• Carpenter* 20
• Tantal

Ikke jernholdig

• Aluminium
• Aluminiumbronse
• Aluminium-/silisiumbronse
• Fosforbronse
• Manganbronse 
• Messing
• Skipsmessing 
• Kopper
• Koppernikkel 70/30
• Koppernikkel 90/10
• Hiduron* 191
• Marinel*
• Plast
• Nylon
• PTFE-teflon



Produktprofil – Kraftindustri
Produkter til kraftindustrien

• Sekskantbolter og settskruer

• 12-punkt ferry cap skruer

• Spesialmaskinerte pinnebolter

• Pinnebolter med redusert skaft

• Pinnebolter

• Strekkbolter

• Sekskantskrueprodukter

• Gjengeinnsatser

• Kapselmuttere

• Bearbeidede OEM-deler

Materialer

• Stållegering (170Ksi/36/43Rc)

• ASTM A193 B7/ B16/ B8M

• ASTM A437 B4B

• ASTM A453 660 A/B/C/D

• Rustfritt stål AISI 422

• Inconel* 718

• Nimonic* 80A

• Durehete* 1055

• Jethete*

• T41/AT41/20CrMoVTiB4-10/1.7729

*Registrert varemerke

23Norsk versjon 



Dreide deler og OEM-produkter

LoneStar Fasteners har utviklet en fullstendig forståelse for OEM-selskaper.

LoneStar Fasteners har utviklet en inngående kjennskap til OEM-selskaper som arbeider 
innenfor kritisk olje-, gass- og kraftindustri, og har utviklet seg fra å være en generell 
festeelementprodusent til å bli en komplett forsyningskjedeløsning for mange små 
maskinerte og dreiede deler.

Videreutvikling av disse relasjonene har blitt til langvarige leveringsavtaler, som 
inkluderer lagerstyring og inventarprogrammer som dekker alle deres krav, noe som igjen 
gir korte leveringstider for en lang rekke forskjellige produkter og materialer.
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LoneStar Fasteners produkter og tjenester

• CNC maskineringssentre

• Gjengevalsing

• Pinolløs sliping

• Elektroerosjon

• Gnistbearbeidingsanlegg

• Mobil gjengeskjæremaskin

• Automatisk etsecelle

• Manioni gjengeskjæring

• CNC-dreiebenker

• Revolverdreiebenk

• Halvautomatiske dreiebenker

• Automatiske sager

• Gnistboringsanlegg

• Vertikale fresemaskiner

• Skråskjære- og sentreringsmaskin

• Vertikal varmsmiing
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Produksjonsevne og tjenester



Industribelegg og ferdigbehandling

Leverandør av kritiske festemidler i mer enn 30 år. 

• Sink

• Klar sink

• Sink og gul / Bikromat

• Sinknikkel

• Elektrolytisk forsinking 

• PTFE (Xylan*)

• Nikkel

• Keramisk belegg (Xylar)

• SermaGard

• Varmgalvanisering

• Sølv

• Molykote

• Fosfat

• Sheradisering

• Zinga*

• Kjemisk galvanisering

• Kadmium

• Krom

• Strømløs fornikling

• Magnigard

• Manganfosfatering

• Molybdendisulfid epoxybelegg

*Registrert varemerke
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ISO 17025:2017 laboratorium
Et klasseledende 17025:2017 akkreditert laboratorium

Oracle betjener et helkontrollert kvalitetssystem som sikrer full sporbarhet for våre produkter. 
Dette går fra leverandør av råmaterialet, videre til vårt produksjons- og distribusjonsanlegg, 
før forsendelse til kunde.

Dette systemet inkluderer en komplett serie med destruktiv og ikke-destruktiv materialprøving 
som utføres internt i vårt toppmoderne ISO 17025:2017 akkrediterte laboratorium. Dette 
sikrer at våre produkter er i overensstemmelse med gjeldende standarder, og at våre metoder, 
utstyr og kvalitetskontroller overholder de høye standardene som kreves i energimarkedet.

Hovedinteresseområdet til den innledende akkrediteringen tar hovedsakelig for seg viktige 
tester angående, men ikke begrenset til:

• Omgivelsestemperaturer (BS EN ISO 6892-1)

• Innvirkning (BS EN ISO 148-1)

• Spenningssprekking (BS EN 10291 ISO 6892-1)   
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Vi tilbyr en lang rekke testmuligheter, inkludert en komplett serie med destruktiv og ikke-
destruktiv materialprøving som inkluderer:

• Fullstørrelse strekkprøving

• Forhøyet strekkprøving

• Spenningssprekking

• Slagtesting

• Avkulling

• Hardhetstesting

• Prøvebelastning

• PMI

• Mikrostruktur

• Kornstrutur

• Kjemisk analyse

• Mekanisk analyse

• Fargepenetrantprøving

• Ultralydprøving
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Kontakt oss



Kontakter fordelt etter bransje 
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Senior salgssjef – Kritisk olje og gass
Daniel Forward         +44(0) 1902 639139          daniel.forward@lsfe.com  

Senior salgssjef – Eksport, kontrakter og kraftindustri
Lisa Lane       +44(0) 1902 357604          lisa.lane@lsfe.com  

Salgssjef – Distribusjon 
Jenny Lycett       +44(0) 1902 357600       jenny.lycett@lsfe.com  

Salgssjef – Kraftkontrakter 
Jeremy Kerrigan       +44(0) 1522 584127         jeremy.kerrigan@lsfe.com

Salgs- og markedsføringssjef 
Mark Jennings           +44(0) 1902 357651           mark.jennings@lsfe.com  



Kontakt oss

www.lsfe.com         sales@lsfe.com        +44 (0)121 435 0009

LoneStar Fasteners Europe

Universal Point, Steelmans Road,

Wednesbury, West Midlands, 

WS10 9UZ
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LoneStar Fasteners Europe 
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MVA-nummer: GB248697841

Foretaksnummer: 1754121

EORI-nummer: GB248 697841 000

Forsikringsmeklere: Marsh Ltd 

Antall ansatte: 200

Arbeidstider:  Kontorpersonale: 
Man – Fre mellom 07:30 – 17:00

Verkstedskift: 
Dag: Man – Fre 07:30 – 16:00
Natt: Man – Tor 18:00 – 06:00

24 timers betjent utrykning +44 (0) 121 435 0009 

Total anleggskapasitet: 12 000 kvm. produksjonsanlegg 

Nettside: www.lonestargroup.com
www.lsfe.com

Telefonnummer: +44 (0)121 435 0009

http://www.lonestargroup.com/
http://www.lsfe.com/

