
Alfa Lavalin dekantterilinkojen ja separaattoreiden huoltokeskus Søborgissa Tanskassa 

Tehokasta ja luotettavaa kunnossapitoa



Asiantuntijatukea  
toimintasi käynnissäpitoon
Alfa Lavalin dekantterilingot ja separaattorit on 
suunniteltu erityisesti tehokkaan ja pitkäaikaisen 
suorituskyvyn turvaamiseksi mahdollisimman pienin 
kokonaiskustannuksin. Normaalikäytön rasitus voi ajan 
mittaan vaikuttaa pyörivien laitteiden tuottavuuteen. 
Hyvin koulutettujen teknikkojemme suorittama 
säännöllinen kunnossapito on olennaisen tärkeää 
laitteistosi turvallisuuden sekä suunnittelemattomien 
seisokkien ehkäisemisen kannalta.

Alfa Laval pitää pyörivät laitteesi huippukunnossa. 
Pohjoismaisessa huoltokeskuksessamme 
Tanskan Søborgissa teemme monia erilaisia kriittisiä 
huoltoja. Pätevät ammattilaisemme ja joustavat 
työskentelytapamme auttavat meitä noudattamaan 
sovittuja toimitusaikoja sekä takaamaan, että 
huoltopalvelumme on korkealaatuista ja tarkkaa.  

Erityisasiantuntijat
Søborgin huoltotiimimme koostuu kokeneista 
huoltoasiantuntijoista. Monet teknikoistamme ovat 
työskennelleet Alfa Lavalin monipuolisen malliston 
dekantterilinkojen ja separaattoreiden parissa jo yli 
vuosikymmenen. He tuntevat laitteistosi läpikotaisin 
ja pystyvät todistetusti suorittamaan monia erilaisia 
korjauksia. 

Kokonaisvaltaista laadunvarmistusta
Vain Alfa Laval voi varmistaa, että valmistamiemme 
dekantterilinkojen ja separaattoreiden kunnossapito 
ja huolto suoritetaan asianmukaisesti ja teknisten 
tietojen mukaisesti. Turvallisuus on meille tärkeintä. 
Teknikkomme noudattavat tiukkoja globaaleja 
menettelytapoja, joilla varmistetaan, että laitteisto 
täyttää kaikki keskeiset turvallisuusmääräykset ja että 
huoltoprosessi on mahdollisimman riskitön. 

Kaikki työt toteutetaan kullekin mallille yksilöllisesti 
määriteltyjen menettelyjen mukaisesti. Dokumentoimme 
huoltoprosessin jokaisen vaiheen huolellisesti. 
Kunnossapidon jälkeen asiantuntijamme suorittavat 
lopputarkastuksen ja varmentavat kaikki suoritetut 
toimenpiteet. Asiakas saa yksityiskohtaisen raportin 
suoritetusta huollosta. Søborgin huoltokeskuksen 
testaus- ja mittauslaitteet on päivitetty, jotta 
laadunvalvonta olisi entistäkin helpompaa.



Huoltopalveluihin voi sisältyä seuraavaa:
• Laitteiston vastaanottotarkastus
• Laitteiston purkaminen osiin
• Osien kemiallinen puhdistus
• Osien kunnon arviointi
• Korjausehdotus ja tarkastusraportti
• Kuljettimen kierteiden kunnostus
• Laattojen / kovan pinnoitteen 

vaihtaminen
• Kuljettimen tasapainotus
• Vaihteiston kunnostus
• Kuulan tasapainotus

• Kuulan osien korjaus ja kokoaminen
• Sähkömoottorin kunnostus
• Ohjauspaneelin korjaus
• Backdrive-kunnostus
• Rungon korjaus
• Dekantterilinkojen testaus
• Kuorintalevyn testaus
• Lopullinen huoltoraportti
• Vaihto ja vuokraus 

Huoltopalveluihin voi sisältyä seuraavaa:
• Laitteiston vastaanottotarkastus
• Laitteiston purkaminen osiin
• Osien kemiallinen puhdistus
• Osien kunnon arviointi
• Korjausehdotus ja tarkastusraportti
• Kriittisten osien korjaus korjausrajan 

puitteissa
• Kuulan osien korjaus ja kokoaminen
• Kuulan tasapainotus
• Separaattorin kokoaminen

• Sähkömoottorin kunnostus
• Ohjauspaneelin korjaus
• Separaattorimoduulin korjaus/

päivitys
• Separaattorin testaus
• Kuulan testaus
• Patruunan korjaus
• Patruunan testaus
• Lopullinen huoltoraportti
• Vaihto ja vuokraus

Joustavuudella nopeaa ja luotettavaa palvelua 
Søborgin huoltokeskuksemme perustana ovat joustavat prosessit ja niihin sopiva 

organisaatio. Näin voimme varmistaa, että toteutamme tarvitsemasi palvelut juuri sinun 

liiketoiminnallesi parhaiten sopivalla tavalla. Pystymme myös pitämään läpimeno- ja  

seisokkiajan mahdollisimman lyhyenä. 

Alta saat lisätietoja Søborgin toimipisteessämme tarjolla olevista palveluista. 

Dekantterilingot

Separaattorit



Alfa Laval lyhyesti

Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen 
erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen 
toimittaja. 

Laitteemme, järjestelmämme ja 
huoltopalvelumme on suunniteltu 
auttamaan asiakkaitamme prosessien 
optimoinnissa. Yhä uudelleen ja 
uudelleen.

Autamme asiakkaitamme 
lämmittämään, jäähdyttämään, 
erottamaan ja kuljettamaan erilaisia 
tuotteita, kuten öljyä, vettä, 
kemikaaleja, juomia, elintarvikkeita, 
tärkkelystä ja lääkeaineita.

Maailmanlaajuinen organisaatiomme 
tekee tiivistä yhteistyötä 
asiakkaidemme kanssa lähes 100 eri 
maassa auttaakseen heitä pysymään 
edelläkävijöinä.

Alfa Lavalin yhteystiedot

Eri maiden yksityiskohtaiset 
yhteystiedot on julkaistu osoitteessa 
www.alfalaval.com

Sähköposti:  
partsandservice.fi@alfalaval.com
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