
Alfa Lavals servicecenter for varmevekslere i Staffanstorp, Sverige

Effektiv og driftssikker vedligeholdelse



Ekspertsupport, der sikrer, 
at dine enheder hele tiden  
er i drift
Alfa Lavals varmevekslere er specialdesignede med 
henblik på at sikre effektiv og langsigtet ydelse med 
de lavest mulige samlede driftsomkostninger. 
Men tilsmudsning, korrosion, lækager og lignende 
problemer kan påvirke effektiviteten og reducere 
produktiviteten. Det er grunden til, at regelmæssig 
vedligeholdelse, der udføres af kompetente, 
højtuddannede teknikere, er af afgørende betydning 
for, at du kan udnytte dit udstyr fuldt ud og samtidig 
minimere risikoen for ikke-planlagte driftsstop. 

Vi forpligter os til at holde dit udstyr i den bedste 
driftsmæssige tilstand med den termiske ydelse, 
som du er vant til fra os. På vores nordiske 
servicecenter i Staffanstorp, Sverige, yder vi en række 
kritiske services. Takket være vores højt kvalificerede 
professionelle medarbejdere og vores unikke processer 
kan vi foretage hurtig renovering af dit udstyr, så det er 
tilbage i drift, så hurtigt som dine processer kræver det.

Fokus på kvalitet
For at sikre at du modtager en serviceoplevelse 
af højeste kvalitet, overholder vores servicecentre 
globale procedurer med miljøvenlige, standardiserede 
processer, som resulterer i driftssikre maskiner og 
udstyr. Desuden har vi kontinuerligt fokus på, at 
sikkerheden har topprioritet for vores serviceteams, 

som følger strenge retningslinjer med henblik på at 

minimere risikoen for arbejdsulykker.

Dedikerede specialister
Vores team i Staffanstorp består af særdeleskompetente 

 serviceeksperter, og mange af dem besidder mere end 

ti års erfaring i at arbejde med en lang række forskellige 

pladevarmevekslere. Du kan være sikker på, at de har 

et detaljeret kendskab til dit udstyr, og at de kan støtte 

dig med deres gennemtestede kompetencer inden for 

fejlfinding, så de kan løse næsten ethvert problem. 

De rigtige værktøjer, procedurer og dele
Hvis renovering af udstyr ikke udføres korrekt, kan 

det påvirke varmevekslernes ydelse eller endda 

beskadige udstyret. Vores teknikere anvender 

specialværktøjer og særlige kemikalier, der er designet 

til det udstyr, som de anvendes til. Trykafprøvning og 

andre procedurer udføres altid i overensstemmelse 

med de originale udstyrsspecifikationer, og vi 

anvender udelukkende originale Alfa Laval-reservedele 

med henblik på at sikre den højeste ydelse samt 

overholdelse af ECC-forskrifter. 



Enhedstyper, der serviceres:

• Ferskvandsgeneratorer

• Centrale køleenheder

• LT-kølere

• Smøreoliekølere

• HT-kølere

• Motorkølere

• Gearoliekølere

• Dampkølere

• Råoliekølere

• Produktionsoliekølere

• Gaskølere

• Kondensatorer

• Brændselsoliekølere

• Tankrensningsvarmere

• MGO-kølere

• Og mange andre – kontakt os 
for at få mere at vide

Servicen kan omfatte:

• Inspektion ved modtagelse

• Adskillelse

• Fjernelse af pakninger

• Forrengøring og kemisk 
rengøring

• Visuel inspektion

• Reparation af ramme og 
udskiftning af beklædninger

• Genpresning af plader

• Udskiftning af pakninger

• Montering i henhold til 
pladestak-arrangement

• Farvegennemtrængningstest

• Trykafprøvning

• Endelig servicerapport

• Udskiftning af plader

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

organisation, der er afstemt efter behovene. Dette hjælper os med at sikre, at vi kan 

servicere dine varmevekslere 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 Staffanstorp. 

Service for pladevarmevekslere fra Alfa Laval 



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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