
Alfa Lavals servicesenter for varmevekslere i Staffanstorp i Sverige

Effektivt og pålitelig vedlikehold



Eksperthjelp for å holde 
driften i gang
Alfa Lavals varmevekslere er spesielt konstruert 
for å sikre effektiv, langsiktig ytelse med lave 
investeringskostnader. Men groing, korrosjon, 
lekkasjer og lignende problemer kan påvirke 
virkningsgraden og skade produktiviteten. Det er 
grunnen til at regelmessig vedlikehold fra kompetente, 
erfarne teknikere er avgjørende for å få størst  
mulig utbytte av utstyret og begrense risikoen for 
uforutsette produksjonsstans. 

Vi forplikter oss til å holde utstyret ditt i topp 
driftsstans, med den termiske ytelsen du forventer. 
Ved det nordiske servicesenteret vårt i Staffanstorp, 
Sverige leverer vi en rekke kritiske tjenester. Takket 
være kvalifiserte fagfolk og unike prosesser kan 
vi sikre hurtig overhaling, slik at utstyret du er helt 
avhengig av, er tilbake i drift så snart som mulig

Fokus på kvalitet
For å sikre at du får den aller beste 
serviceopplevelsen, følger servicesentrene våre 
globale prosedyrer med miljøvennlige, standardiserte 
prosesser som fører til pålitelige, effektive maskiner og 
utstyr. Dessuten fokuserer vi kontinuerlig på å sette 
sikkerheten først for serviceteamet vårt, med strenge 
retningslinjer for å begrense ulykkesrisikoen.

Dedikerte spesialister

Vårt team i Staffanstorp består av kunnskapsrike 

serviceeksperter, og mange av dem har mer enn 

ti års erfaring fra arbeid med en rekke forskjellige 

platevarmevekslere. Du kan være trygg på at de 

kan utstyret ditt inn og ut og kan hjelpe deg med 

dokumentert feilsøkingskompetanse for å løse  

nesten enhver utfordring. 

De rette verktøyene, prosedyrene og delene

Overhaling som utføres feil, kan påvirke varmevekslernes 

ytelse eller i verste fall skade utstyret. Våre teknikere 

bruker spesialverktøy og kjemikalier tilpasset utstyret 

de brukes på. Trykktesting og andre prosedyrer 

utføres alltid ifølge opprinnelige utstyrsspesifikasjoner, 

og vi bruker bare originale reservedeler fra Alfa Laval 

for å sikre både høyeste ytelse og samsvar med  

EU-regelverket. 



Type apparater vi utfører service på:

• Ferskvannsgeneratorer

• Sentralkjølere

• LT-kjølere

• Smøreoljekjølere

• HT-kjølere

• Motorkjølere

• Giroljekjølere

• Dampkjølere

• Råoljekjølere

• Produksjonsoljekjølere

• Gasskjølere

• Kondensorer

• Fyringsoljevarmere

• Tankrengjøringsvarmere

• MGO-kjølere

• Og mange andre – kontakt oss 
for mer info

Arbeidsomgang kan inkludere:

• Inspeksjon ved mottak

• Demontering

• Fjerning av pakninger

• Forhåndsrengjøring og kjemisk 
rengjøring

• Visuell inspeksjon

• Reparasjon av stativet og bytte 
av linings

• Ompressing av plater

• Bytte av pakninger

• Montering av platepakken ifølge 
hengelisten 

• Sprekkanalyse med 
penetreringsmiddel

• Trykktest

• Sluttrapport

• Bytte av plater

Fleksibilitet for hurtig, pålitelig service 
Servicesenteret i Staffanstorp er bygd rundt fleksible prosesser med en organisasjon som 

står i stil. Dette gjør at vi kan utføre service på varmevekslere på en måte som passer 

best for din virksomhet. Det gjør også at vi kan arbeide raskt, slik at driftsstansen blir så 

kort som mulig for deg. 

Nedenfor finnes mer informasjon om de tilgjengelige tjenestene ved anlegget vårt i Staffanstorp. 

Service for Alfa Lavals platevarmevekslere 



Kort om Alfa Laval

Alfa Laval er en av verdens ledende 
leverandører av spesialiserte produkter 
og prosesstekniske løsninger. 

Vårt utstyr, våre systemer og våre 
tjenester har som mål å hjelpe 
kundene med å optimalisere deres 
prosesser. Om og om igjen.

Vi hjelper kundene våre med 
oppvarming, nedkjøling, separering 
og transport av produkter som  
olje, vann, kjemikalier, drikkevarer, 
næringsmidler, stivelse og 
farmasøytiske produkter.

Vår globale organisasjon har et tett 
samarbeid med kunder i nesten 100 
land – med vår hjelp ligger de foran.

Slik kontakter du Alfa Laval

Kontaktinformasjon for alle land 
oppdateres kontinuerlig på nettsiden 
vår. Du finner informasjonen på  
www.alfalaval.com

E-mail: 
partsandservice.no@alfalaval.com

100000439-1-NO


