Unngå overraskelser…

La fagfolk gjøre jobben – det lønner seg

Regelmessig ettersyn gir følgende fordeler:
Forebygger driftsstans
Øker driftssikkerheten
Forlenger levetid på utstyret
Gir full kapasitet og utnyttelse år etter år

Dessuten:


Mangler du kapasitet til vedlikehold og kompetanse på fagområdet?



Har brukerne av utstyret mangelfull kunnskap om hvordan utstyret skal brukes riktig?



Savner du kunnskap om hvordan utstyret best fungerer sammen med andre komponenter?



Ønsker du prioritert hjelp med akutt driftstans?

Periodisk vedlikehold og reparasjoner
Serviceavdelingen med ekspertise innen luft- og vannteknikk
er alltid bare et telefonnummer unna.

Kontakt vår serviceavdeling:
Tlf: 907 60 932 / 22 70 77 00
Mer informasjon: www.ag.no/service
Vannbehandling

Produktområder
Service luftteknikk









Støvfilteranlegg
Industristøvsugere
Ventilasjonsanlegg for industri og næringsbygg
Oljefyrte varmluft og hetoljeanlegg
Luftavfuktning for land og marinebaserte anlegg
Oppretning med laserutstyr og vibrasjonsmålinger
Forebyggende vedlikehold og akutt service
Støvmålinger på utslipp fra filter og renseanlegg

Service vannteknikk





Vannbehandlingsanlegg på land og offshore
Pumper og pumpesystemer
Oppretning med laserutstyr og vibrasjonsmålinger
Vi samarbeider også med lokale produksjonsverksteder som har sertifiserte sveisere

Serviceavtaler







Redusert fare for unødig produksjonsstopp
Kontroll med driftskostnader
Kontroll med vedlikeholdskostnader
Servicepersonell som kjenner anlegget og
raskt kan rykke ut og finne feil ved akutt driftsstopp
Sørge for optimal drift av anlegget
Komme med forslag til forbedringer

Filteranlegg

Tilstandskontroll/ rehabilitering





Feil og mangler ved teknisk utstyr
Feil og mangler ved tilknyttende utstyr
Feil og mangler ved styre- og sikkerhetsautomatikk
Etter utført tilstandskontroll utarbeides
rapport med
forslag til forbedring og kostnadsestimat.
Industristøvsuger

Om Alfsen og Gunderson AS
Alfsen og Gunderson, etablert i 1926, er et norsk
ingeniør- og handelsfirma med spesialkompetanse innen
vann-, luft-, tørke- og renseteknikk.

I tillegg til egne produkter og systemløsninger markedsfører vi
spesialprodukter fra ledende produsenter.

Inngående kjennskap til våre kunders prosesser og behov
er avgjørende for at vi skal kunne betjene dem best mulig.

Gjennom gode løsninger, grundige arbeidsmetoder og punktlige
leveranser er vårt mål å skape merverdi for våre kunder.

Våre erfarne servicefolk stiller opp på kort varsel.

Vi følger opp våre leveranser både når det gjelder
forebyggende service og i akutte krisetilfeller.
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