Effektivt og pålitelig vedlikehold
Alfa Lavals verksted for dekantere og separatorer i Søborg, Danmark

Eksperthjelp for å holde
driften i gang
Dekantere og høyhastighetsseparatorer fra Alfa Laval
er spesielt konstruert for å sikre effektiv, langsiktig
ytelse med lave investeringskostnader gjennom hele
utstyrets levetid. I tidens løp kan imidlertid slitasjen
som følger av normal drift, påvirke produktiviteten
til roterende utstyr. Det er grunnen til at regelmessig
vedlikehold fra kompetente, erfarne teknikere er
avgjørende for å ivareta utstyrets sikkerhet og
begrense risikoen for uforutsette driftsstans.
Alfa Laval forplikter seg til å holde det roterende utstyret
ditt i topp driftsstand. Ved det nordiske servicesenteret
vårt i Søborg, Danmark leverer vi en rekke kritiske
tjenester. Takket være kvalifiserte fagfolk og fleksible
arbeidsmetoder kan vi holde lovede leveringstider og
samtidig levere nøyaktig utført høykvalitetsservice.

Dedikerte spesialister
Vårt serviceteam i Søborg består av svært erfarne
serviceeksperter. Mange av teknikerne våre har
arbeidet med dekantere og separatorer fra Alfa Lavals
omfattende portefølje i mer enn ti år. De kan utstyret
ditt inn og ut og har dokumentert kompetanse til å
håndtere en lang rekke reparasjoner.

Total kvalitetssikring
Som originalprodusent av dine dekantere eller
separatorer er det bare Alfa Laval som kan sikre at
vedlikehold og reparasjoner utføres på riktig måte og
i samsvar med utstyrsspesifikasjonene. Sikkerheten
kommer alltid først og våre teknikere følger strenge
globale prosedyrer for å påse at utstyret oppfyller
alle kritiske sikkerhetsregler og begrense risikoen i
serviceprosessen.
Alt arbeid utføres nøye og i samsvar med unike
prosedyrer for hver spesifikk modell. Vi dokumenterer
grundig hvert trinn av serviceprosessen. Etter
vedlikehold inspiserer og kontrollerer spesialistene
våre alt utført arbeid og du mottar en detaljert rapport
over utført service. For å legge til rette for ytterligere
kvalitetskontroll har servicesenteret i Søborg nå
forbedret utstyr for testing og referansemåling.

Fleksibilitet for hurtig, pålitelig service
Servicesenteret vårt i Søborg er bygd rundt fleksible prosesser med en organisasjon som
står i stil. Dette gjør at vi kan utføre nødvendig service 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 tjenestene vi kan tilby ved anlegget vårt i Søborg.

Dekantere
Arbeidsomgang kan inkludere:
• Inspeksjon av utstyr ved mottak

• Balansering av kulen

• Demontering av utstyr

• Reparasjon og montering av

• Kjemisk rengjøring av komponenter
• Vurdering av komponent

kuledelene

• Overhaling av elektrisk motor

• Forslag til reparasjon sammen med

• Reparasjon av kontrollpanel

•

• Rammereparasjon

•
•
•

inspeksjonsrapport
Oppbygging av transportøren
Bytte av «tiles» / belegging av hard
overflate
Balansering av transportør
Overhaling av girkasse

• Ombygging av bakdrift
• Test av dekantere
• Test av «pairing disc»
• Sluttrapport
• Bytte og utleie

Separatorer
Servicen kan omfatte:
• Inspeksjon av utstyr ved mottak

• Montering av separator

• Demontering av utstyr

• Overhaling av elektrisk motor

• Kjemisk rengjøring av komponenter

• Reparasjon av kontrollpanel

• Vurdering av komponent

• Reparasjon/oppgradering av

• Forslag til reparasjon sammen med

inspeksjonsrapport
• Reparasjon av kritiske deler innen
for grensen for reparasjon
• Reparasjon og montering av
kuledelene
• Balansering av kulen

separatormodul

• Test av separator
• Test av kulen
• Reparasjon av «cartridge»
• Test av «cartridge»
• Sluttrapport
• Bytte og utleie

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 sine
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

100000440-1-NO

