
Alfa Lavals servicecenter for dekantere og separatorer i Søborg

Effektiv og driftssikker vedligeholdelse



Ekspertsupport, der sikrer, 
at dine enheder hele tiden 
er i drift
Dekantere og separatorer fra Alfa Laval er specielt 
designede med henblik på at sikre effektiv og langsigtet 
ydelse med de laveste samlede driftsomkostninger 
gennem enhedernes fulde levetid. Over tid kan slitage i 
forbindelse med den normale drift dog påvirke det 
roterende udstyrs produktivitet. Det er grunden til, at 
regelmæssig vedligeholdelse, der udføres af kompetente, 
højtuddannede teknikere, er af afgørende betydning 
for dit udstyrs sikkerhed samt for, at risikoen for  
ikke-planlagte driftsstop minimeres.

Alfa Laval  forpligter sig til at holde dit roterende 
udstyr i den bedste driftsmæssige tilstand. På vores 
nordiske servicecenter i Søborg yder vi en række  
mere dybdegående services. Takket være højt 
kvalificerede, professionelle medarbejdere og fleksible 
arbejdsmetoder kan vi møde de lovede leveringstider 
og samtidig sikre, at du får en service af højeste 
kvalitet – en service, der ydes med stor præcision. 

Dedikerede specialister
Vores serviceteam i Søborg består af særdeles 
erfarne serviceeksperter. Mange af vores teknikere  
har arbejdet med dekantere og separatorer fra  
Alfa Lavals omfattende sortiment i mere end ti år.  
De har et detaljeret kendskab til vores udstyr, og  

de besidder dokumenterede færdigheder, hvad angår 
udførelse af en lang række reparationer. 

Total kvalitetssikring
Som originalproducent af dine dekantere og 
separatorer er der kun Alfa Laval, der kan sikre, at 
vedligeholdelse og reparationer kan gennemføres 
korrekt og i overensstemmelse med udstyrets 
specifikationer. Sikkerheden er altid vores topprioritet, 
og vores teknikere følger strenge globale procedurer 
med henblik på at sikre, at udstyret opfylder alle 
kritiske sikkerhedsretningslinjer, samt at risiciene i 
forbindelse med serviceprocessen minimeres. 

Alt arbejde udføres i overensstemmelse med unikke 
procedurer for hver specifik model. Vi dokumenterer 
omhyggeligt de enkelte trin i serviceprocessen. Efter 
vedligeholdelsen foretager vores specialister en 
grundig inspektion og kontrol af alt det arbejde, der 
er udført, og du vil modtage en detaljeret rapport 
vedrørende den gennemførte service. For yderligere 
at facilitere kvalitetskontrollen bruger servicecentret i 
Søborg nu forbedret udstyr til test og benchmarking.



Servicen kan omfatte:
• Inspektion af udstyr ved modtagelse
• Afmontering af udstyr
• Kemisk rengøring af komponenter
• Vurdering af komponenter
• Forslag til reparation sammen med 

inspektionsrapport
• Udskiftning af vindinger
• Udskiftning af tiles/Reparation af 

hårdmetal belægning
• Afbalancering af transportør
• Grundigt eftersyn af gearkasse med 

forslag til reparation og opgradering
• Afbalancering af kugle
• Reparation og samling af kugledele
• Grundigt eftersyn af elektrisk motor
• Reparation af kontrolpanel
• Genopbygning af back drive
• Reparation af stativ
• Test af dekantere
• Test af skalskive
• Endelig servicerapport
• Udskiftning og udlejning 

Servicen kan omfatte:
• Inspektion af udstyr ved modtagelse
• Afmontering af udstyr
• Kemisk rengøring af komponenter
• Vurdering af komponenter
• Forslag til reparation sammen med 

inspektionsrapport
• Reparation af kritiske dele inden for 

sikkerhedsgrænsen
• Reparation og samling af kugledele
• Afbalancering af kugle
• Samling af separator

• Grundigt eftersyn af elektrisk motor
• Reparation af kontrolpanel
• Reparation/opgradering af 

separatormodul
• Test af separator
• Test af kugle
• Reparation af cartridge
• Test af indsats
• Endelig servicerapport
• Udskiftning og udlejning

Fleksibilitet giver hurtig og driftssikker service 
Vore servicecenter i Søborg er opbygget omkring fleksible processer med en organisation, 

der er afstemt efter behovene. Dette hjælper os med at sikre, at vi kan udføre den service, 

du har brug for, på den måde, der stemmer bedst overens med lige præcis din virksomheds 

specifikke behov. Det gør os også i stand til at opnå hurtige gennemløbstider, så din 

nedetid holdes på et absolut minimum. 

Se nedenfor for at få flere oplysninger om de services, der er tilgængelige i vores facilitet  

i Søborg. 

Dekantere

Separatorer



Kort om Alfa Laval

Alfa Laval er en af verdens førende 
leverandører af specialiserede produkter 
og procestekniske løsninger. 

Vores komponenter, systemer og 
service er udviklet til at hjælpe 
kunder med at optimere processer, 
Igen og igen.

Vi hjælper vores kunder med at 
opvarme, afkøle, separere og 
transportere produkter som f.eks.  
olie, vand, kemikalier, drikkevand, 
fødevarer, stivelse og medicinalvarer.

Alfa Lavals verdensomspændende 
organisation samarbejder med kunder 
i næsten 100 lande over hele kloden 
for at hjælpe dem med hele tiden at 
være et skridt foran.

Hvordan kontakter jeg Alfa Laval

Kontaktoplysninger for alle lande 
opdateres løbende på vores 
hjemmeside. Besøg www.alfalaval.dk 
for yderligere oplysninger.

E-mail: 
partsandservice.dk@alfalaval.com
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