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Presentation

Ranab (Radio and Navigation Service in Sweden AB) tillhanda-
håller försäljning, installation, underhåll och besiktningar av 
marin kommunikations- och navigationsutrustning.

Ranab grundades 2011, men vi har många års erfarenhet av 
både sjöfartsbranschen och marinelektronik. Vi vet att det är 
viktigt att kunna tillhandahålla en personlig och konkurrens-
kraftig tjänst, där du som kund till oss kan få en komplett paket-
lösning där vi tillhandahåller försäljning och installation samt 
efterföljande underhåll.

Vi är auktoriserade av flera myndigheter och utför årliga 
GMDSS radiobesiktningar. Utöver detta är vi auktoriserade av 
flera tillverkare av marinelektronik och har en bred kunskap om 
de flesta produkter.

Vårt huvudkontor är beläget i Skärhamn, strax norr om Göte-
borg, en strategisk plats längs den svenska västkusten men också 
inom kort räckvidd från de inre vattenvägarna och den interna-
tionella flygplatsen i Göteborg.
Vi har även ett kontor i Mönsterås vid den svenska östkusten, 
vilket ger oss stor geografisk täckning inom Sverige för arbeten 
med kort varsel.

Vi utför dock service och installationer över hela världen.

Varför välja Ranab?

• Vi har lång erfarenhet av marinelektronik, bred kunskap 
 och god kontakt med ett stort antal tillverkare.
• Vi är flexibla och kan enkelt anpassa oss efter era behov och 
 utföra arbetet på den plats och tid som passar er bäst.
• Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt pris utan att kompromissa 
 med kvalitet och utförande.

Ett urval av våra leverantörer

Auktorisationer

Vår kunskap

· Kommunikation
· Navigation
· GMDSS
· Satellitkommunikation
· Säkerhetslösningar
· IT support

Kontakter för service

Telefon (24h)  E-post (24h)
0304 671 711  service@ranab.se
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· Dokumentation
· Ritningsarbeten
· Installation
· Underhåll
· GMDSS radiobesiktningar
· (S)VDR besiktningar
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