
Det er egentlig ganske enkelt. Hos RS har du tilgang til mer 
enn 2.500 produsenter og kan velge blant 500.000 produkter 
innen elektronikk, automasjon og vedlikehold. Vi lanserer 5.000 
produkter hver måned, slik at du alltid har adgang til den nyeste 
teknologien. Bestill i dag og få levert i morgen.

Derfor bør du velge RS

no.rs-online.com

Få overblikket over merkevarer og produkter

- Multimetre

- Oscilloskop

- Strømtenger

- Temperaturmåling og termogra� 

- Energimålere

- Kalibratorer

- Slipemidler og slipeprodukter

- Halvfabrikata

- Lim, fugemidler og teip

- Batterier

- Rengjøring og anleggsvedlikehold

- VVS-artikler

- Verktøy og oppbevaring

- Sikkerhetsutstyr

no.rs-online.com

no.rs-online.com/rspro

RS PRO - så faller alle 
brikkene på plass…

Professjonelle brukere verden 
over, har tillit til RS PRO

Siden 1937 har vi hatt en lidenskap for 
industrielle produkter

Utvalg
RS PRO-serien teller over 50 000 produkter, og 
vi legger til nye hver dag. Du får det beste og 
største utvalget. 

Kvalitet
Hvert enkelt produkt er nøye testet i henhold 
til gjeldene industristandarder med RS Seal of 
Approval som dokumentasjon

Vi forstår at kvaliteten av dine oppgaver allid vil være knyttet 
sammen med kvaliteten av de produkter og deler som du 
bruker. Det er derfor vi tror på, at hvert produkt er viktig. 

RS PRO er globalt varemerke som gir deg nettopp det 
produktet du har bruk for, til den kvalitet og til den pris du 
forventer. Uansett hvilken bransje du jobber i.

Verdi
Våre priser er konkurransedyktige og du sparer 
opptil 30% i forhold til de kjente merkene. 

Tlf.: 6483 3400

E-post: kunde@rsonline.no

Kundeservice 
Tlf.: 6483 3400

E-post: teknikk@rsonline.no 

Teknisk støtte 
RS Components AS

Fredrik Selmers Vei 6, 10 etg. 

0663 Oslo 

Adresse

Test- og måleutstyr

Verktøy og forbruksvarer



- Kabler og ledninger

- Sikringer og automatsikringer

- Ventilasjon og varme

- Lamper og belysning

- Strømforsyninger og transformere

- Automasjon

- Motorer og motorstyringer

- Sensorer og transdusere

- Lager og lagerhus

- Pneumatikk og hydraulikk

- Kontakter og kabler

- Brytere og omski� ere

- Aktuatorer

- Tannhjul, kjedehjul og kjeder

- Rem og remskiver

Temperature Control Solutions

- Prosessorer og mikrokontrollere

- Minne

- Forsterkere og komparatorer

- Integrert sensorkretser

- Utviklingssett og enkeltkorts PC

- Optoelektronikk

- Skjermer

no.rs-online.com

Halvledere

Passive komponenter
- Kontakter

- Motstander

- Kondensatorer

- Spoler 

- Reléer
rs-online.com/designspark

Automasjon, styring og kra� overføring

El-installasjon og belysning 

RS Components 

Med 500.000 produkter på lager, kan du 
få alt levert fra én leverandør

DesignSpark er et teknisk forum, hvor du kan holde deg 
oppdatert om de aller nyeste trendene og produktene, og 
la deg inspirereres av andre utviklere og ingeniører. 

Designspark leverer også en rekke profesjonelle 
utviklingsverktøy helt gratis, slik at du raskt og sikkert kan 
lansere dine produkter.

DesignSpark programvare

Diagrammer og layouts Konstruksjon av koblingsskjemaer

3D CAD-konstruksjon Overholdelse av sikkerhetsstandarder

På no.rs-online.com kan du � nne 
produkter, produktinformasjon, datablad, 
3D bilder av produktene og mye mer

Du har 2.500 produsenter å velge mellom

Bestill innen kl. 17 man-tors og innen kl. 16 
fredag og få levert neste arbeidsdag.

Leverer det som betyr mest for deg

Vi ønsker å inspirere deg til å lage innovative løsninger, som 
gir deg den høyeste kvalitet!

Se mer på no.rs-online.com

Mens du har travelt med å utvikle fremtidens løsninger, arbeider vi med å gi deg de nyeste innovasjoner fra ledende 
produsenter. Hos RS har du adgang til et bredt utvalg av produkter innenfor alle slags teknologier. Hvis du har bruk for hjelp, 
kan du hos RS alltid få teknisk støtte, � nne produktdokumentasjon på vår hjemmeside, gratis designverktøy og et teknisk 
forum på DesignSpark til å hjelpe deg videre.

rs-online.com/designspark/our-so� ware 




