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VENTILSERVICE HOS ER

RULLANDE VERKSTÄDER

Det som gör oss unika i ventilbranschen är våra
rullande serviceverkstäder i form av specialinredda
lastbilar. De är utrustade med provbänk för säkerhetsventiler,
svarv, arbetsbänkar, sliputrustningar, packningsmaterial, kontor för
dokumentation m m. Det enda vi behöver på plats är 230 V = snabb uppstart!

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé bygger på ventilservice med kvalité.
Vi skall tillhandahålla ventilservicepersonal, med
eller utan ventilutrustning, i den omfattning och
inom de tidsramar som kunden behöver.
Arbetet bedrivs både ute hos kund och i vår
ventilserviceverkstad i Osby.
Vi skall också agera på ett kostnadseffektivt
och professionellt sätt, där vi dessutom erbjuder mervärde, bland annat i form av reservdelsanskaffning/ersättningsventiler och lagerhållning av kundventiler.

VENTILSERVICE HOS OSS

KOMPLETT VERKSTAD

I vår kompletta verkstad i Osby utför vi fullservice av ventiler. Den totala verkstadsytan är
3200 m2 vilket innebär gott om plats för de
olika arbetsmomenten. Vi har även plats för
lagerhantering av våra kunders ventiler.

Lastbryggor för smidig hantering av gods och
ventiler.

I vår avdelning för demontage och blästring ser
vi till att alla delar är rena och klara för service.

I tvätthallen rengör vi vid behov ventiler före
service. Ultraljudstvätt utförs efter service om
kunden så önskar.

I ventilverkstaden finns utrustning för effektiv
och noggrann service. Här visas vår packningsbod med press och verktyg.

I vår separata avdelning för säkerhetsventiler
testar och kontrollerar vi rationellt och effektivt.

Renoverad, kontrollerad och leveransklar säkerhetsventil.

Med vår TESON utrustning kan vi komma ut till er och testa era säkerhetsventiler under normal drift. Denna ON-line
test av säkerhetsventiler gör att man i många fall, kan köra
sin anläggning längre mellan de planerade avställningarna. Vi
kan även prova insvetsade ventiler och vid trycklöst tillstånd.
Provmetoden är godkänd av ackrediterade kontrollföretag.

UTBILDNING

Ventilutbildning är ett segment som vi använt oss av i många
år. Det vi framförallt utbildar i är en allmän kurs inom ventil-underhåll. Både praktiskt och teoretiskt innehåll.

Vår placering i Osby gör att vi når hela södra Sverige med
våra rullande serviceverkstäder och stora delar av Danmark
inom några timmar.
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