
Alfa Lavals servicecenter för dekantrar och separatorer i Söborg, Danmark 

Effektivt och tillförlitligt underhåll



Experthjälp som håller din 
verksamhet igång
Dekantrar och separatorer från Alfa Laval är särskilt 
konstruerade för att garantera en tillförlitlig prestanda 
under hela livscykeln till lägsta totala ägandekostnad. 
Med tiden kan slitaget som uppstår under normal 
drift minska produktiviteten hos roterande utrustning. 
Därför är det viktigt med ett regelbundet underhåll 
som utförs av kompetenta och välutbildade tekniker 
för att det ska gå att garantera att din utrustning är 
säker och minimera risken för oplanerade stopp.

Alfa Laval har högsta prioritet för att hålla din 
roterande utrustning i toppskick för en säker drift. 
Vid vårt nordiska servicecenter i Söborg utför vi flera 
kritiska servicearbeten. Tack vare vår kvalificerade 
personal och flexibla arbetsmetoder kan vi hålla våra 
utlovade leveranstider och samtidigt garantera en 
korrekt utförd service som håller hög kvalitet. 

Engagerade specialister
Vårt serviceteam i Söborg består av erfarna 
servicetekniker med expertkunskaper inom roterande 
utrustning  Många av våra tekniker har arbetat med 
Alfa Lavals dekantrar och separatorer i över ett 
decennium. De kan din utrustning utan och innan och 
har de dokumenterade kunskaper som krävs för att 
utföra en mängd olika reparationer. 

Övergripande kvalitetssäkring
Alfa Laval är originaltillverkare av dina dekantrar 
eller separatorer och vi ser till att underhållet 
och reparationer utförs på rätt sätt och enligt 
utrustningens specifikationer. Vi sätter alltid 
säkerheten främst, och våra tekniker följer strikta 
globala procedurer både för att se till att utrustningen 
uppfyller alla viktiga säkerhetsriktlinjer och för att 
minimera riskerna inom serviceprocessen. 

Allt arbete utförs noggrant enligt en unik procedur 
för varje specifik modell. Vi dokumenterar noggrant 
alla steg i serviceprocessen. När underhållet är klart 
inspekterar och verifierar våra specialister noggrant 
allt arbete som gjorts, och du får en detaljerad rapport 
över utförd service. För att förenkla kvalitetskontrollen 
använder servicecentret i Söborg utrustning för 
provning och prestandamätning.



Servicen kan omfatta:
• Inspektion av utrustningen vid 

mottagandet

• Demontering av utrustning

• Kemisk rengöring av delar

• Bedömning av delar

• Reparationsförslag tillsammans med 
inspektionsrapport

• Ombyggnad av transportörens 
vindningar och slitytor

• Utbyte av hårdmetallsbeläggning 

• Balansering av transportör

• Översyn av växellådan

• Balansering av kula

• Reparation och montering av  
kulans delar

• Översyn av elmotor

• Reparation av kontrollpanel

• Reparation av sekundär motor

• Reparation av ramen

• Test av dekantrar

• Test av skalskiva

• Slutgiltig servicerapport

• Utbyte och uthyrning 

Servicen kan omfatta:
• Inspektion av utrustningen vid 

mottagandet

• Demontering av utrustning

• Kemisk rengöring av komponenter

• Bedömning av komponent

• Reparationsförslag tillsammans med 
inspektionsrapport

• Reparation av viktiga delar inom 
gränsen för vad som kan repareras

• Reparation och montering av kulans 
delar

• Balansering av kula

• Montering av separator

• Översyn av elmotor

• Reparation av kontrollpanel

• Reparation/uppgradering av 
separatormodul

• Test av separator

• Test av kula

• Reparation av kassett

• Test av kassett

• Slutgiltig servicerapport

• Utbyte och uthyrning

Flexibilitet ger snabb och tillförlitlig service 
Vårt servicecenter i Söborg är uppbyggt kring flexibla processer och en tillika 

organisation. Det hjälper oss att se till att vi kan utföra den service din utrustning behöver 

på det sätt som bäst motsvarar kraven inom din specifika verksamhet. Det gör också att 

vi kan erbjuda korta servicetider så att ditt driftavbrott blir så kort som det bara är möjligt. 

Nedan kan du läsa mer om de olika servicearbeten vi erbjuder vid vår anläggning  

i Söborg 

Dekantrar

Separatorer



Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande global leve-
rantör av specialiserade produkter 
och processtekniska lösningar. 

Vår utrustning, våra system och vår 
service hjälper till att optimera 
prestandan i våra kunders processer 
Om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar 
och transporterar våra kunder 
produkter som olja, vatten, kemikalier, 
drycker, livsmedel, läkemedel och 
stärkelse.

Vår världsomspännande organisation 
arbetar nära kunderna i nästan 100 
länder och hjälper dem att ligga i 
framkant.

Kontakta Alfa Laval

Kontaktuppgifter för alla länder 
uppdateras kontinuerligt på vår 
hemsida. Besök gärna www.alfalaval.
com för att få tillgång till 
informationen.

E-mail:  
partsandservice.se@alfalaval.com

100000440-1-SV


