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Våra tjänster
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KAESER AIR SERVICES

Därför väger våra servicebussar 3 ton

100 % kvalitet och 100 % service
Ett av de viktigaste kraven när det gäller tryckluftsförsörjning är högsta möjliga tillgänglighet. Detta är endast
möjligt att uppnå med bästa möjliga service med bästa möjligaoriginalkomponenter. Högkvalitativ service betalar sig med tillförlitlig tryckluftstillgänglighet och hög produktionssäkerhet.

Bra service sänker
energikostnaden
Energieffektivitet är precis som tillförlitlighet ett av de
viktigaste kriterierna för ekonomisk tryckluftsproduktion. Exakt avstämd service reducerar läckage, ser
till att korrekt driftstemperatur hålls, garanterar med
originalfilter minsta möjliga tryckfall och optimerar
anläggningsstyrning. Kaeser Air Services sänker energikostnaderna och garanterar en varaktig tillgänglighet av tryckluften.

Utbildning och kvalifikation
KAESER AIR SERVICES – innebär en helhetlig
service av hela tryckluftssystemet. Alla komponenter
i samband med tryckluftsteknik ligger i händerna
hos högst kvalificerade servicetekniker. Efter utförd
grundutbildning och vidareutbildning garanterar riktade modulutbildningar våra serviceteknikers kvalifikation och höga kvalitetsstandard. Detta bidrar avsevärt
till tryckluftsanläggningens långvariga tillförlitlighet
och energieffektivitet.

Omfattning – kort resväg
KAESER AIR SERVICES finns tillgänglig för dig
överallt. Vi finns representerade i hela landet med
högkvalitativa servicetekniker. Underhålls- och reparationsarbeten följer individuella servicescheman för
optimal tryckluftseffektivitet beroende på varje enskilt
användningsfall. Kort resväg ger snabb responstid.
Allt detta garanterar en hög tillförlitlighet av tryckluften.

Allt på ett ställe
Tack vare våra servicebussars omfattande underhålls- och reservdelslager kan reparationer ske mycket snabbt. I den mån en reservdel saknas skickar
det moderna logistikcentrumet i Coburger delen så
att den är på plats redan dagen efter. Förebyggande
underhåll är viktigt för tillgänglighet och kostnadsbesparing och även dessa reservdelar skickas snabbt
till plats.

Dygnet runt service
Tryckluft måste finnas tillgänglig dygnet runt. Därför
står vi redo sju dagar i veckan, dygnet runt, med teknisk hjälp, leverans av delar och servicetekniker.
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KAESER-servicefordon

I våra servicebussar finns kompetenta specialutbildade
tekniker som har lärt sig att se till helheten. (Det handlar ju
inte bara om att byta olja och filter) Serviceteknikerna har
med sig allt från verktyg, reservdelar till olika mätinstrument.
Alltså det mesta man kan tänka sig för att kunna lösa de knivigaste kompressorproblem eller för att “bara” göra en vanlig
service med originaldelar som ger dig trygghet och kvalitet.
Det kompromissar vi aldrig med. Kaeser serviceteam ger dig

effektiv 24/7 service i stort sätt var du än befinner dig i landet
och finns beredda att göra en insats i ditt kompressorrum när
du behöver det. Kaeser Air Services ger dig tillgång till hela
vårt team av specialister. Vi hanterar alla typer av kompressorer som finns på marknaden. Vi ger dig snabb service och
framför allt; rätt service! Vi ser till att din maskin alltid får rätt
underhåll och att den har de delar som behövs för att fungera optimalt. Det är vad vi menar med intelligentare tryckluft
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KAESER AIR SERVICE
Tid är pengar:
Vi gör service bekväm

Godkända originaldelar

Världsomspännande teleservice

Vid service och reparationer använder KAESERs
servicetekniker uteslutande KAESER-originaldelar,
vars funktionssäkerhet har bevisats genom många
långsiktiga tester. Endast Kaeser-originaldelar garanterar godkänd kvalitet och säkrar låg energiförbrukning.

Tack vare ett globalt nätverk och datakommunikation möjliggörs diagnos på distans och behovsstyrd
service för KAESERs produkter. Det leder till en ökad
tillgänglighet och optimerar er tryckluftsförsörjnings
totala ekonomi.

Utbildning och kvalifikation

Leverans av delar:
snabbt och exakt

KAESERs träningscenter förenar teori och praktik.
Erfarna tekniker och ingenjörer leder servicekurser
och produktutbildningar, t.ex. angående programmering eller felsökning i mekatroniska system.
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Det automatiserade lagret vid KAESERs distributionscenter är knutpunkt för det snabba leveranskravet på underhålls- och reparationsdelar runt om
i världen. Den helautomatiska identifieringen av
delar ger smidiga, felfria serviceprocesser minimerar
felplock och säkrar serviceprocessen.
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Serviceavtal Underhåll

KAESER serviceavtal
Fullserviceavtal

Ett grundläggande avtal för kontroll och underhåll av företagets kompressorer.
Kostnaden för avtalet baseras på typ av kompressor och önskat intervall.
Rengöring av kompressor samt kringutrustning








































Omhänderta överblivet servicematerial samt destruera detta enligt gällande ISO regler.
Informera om nödvändiga åtgärder samt energirådgivning
Kontroll av säkerhetsfunktioner
Uppdatering av kompressorns styrsystem
ADA mätning (enl villkor)
Reducerad avgift vid jourutryckning
Smörjning av motorlager
Byte av oljefilter
Byte av luftfilter
Byte av separatorfilter
Byte av olja
Byte av filtermattor
Byte av termostat
Renovering av insugningsventil
Renovering av min.tryck / backventil
Renovering av på / avlast ventil
Kontroll av drivrem byte vid behov
Kontroll av drivkoppling byte vid behov
Byte av motorlager (tillägg)
Kontrollmätning av motorströmmar
Konrollmätning av tryckfall
Byte av ledningsfilter
Byte av filter i kondensreningsverk
Rengöring av kondensreningsverk
Byte av servicesatser till automatiska kondesavtappare i kyltorkar samt filter & luftbehållare
Byte av torkmedel i adsorptionstorkar
Byte av ventilsatser samt ljuddämpare i adsorptionstorkar
Byte av aktivt kol i koltorn
Byte av servicesats samt indikator i koltorn (ACT)
Kontroll mätning av temperatur på kyltorkar samt funktionskontroll
Kontroll av ventilationsutrustning i kompressorrum (ej mätning / OVK)
Kontroll av värmeväxlare
Kontroll av tryckluftsbehållare. Avser att besiktning är utförd av behörig myndighet/ företag
Reservluft vid service (tillägg)
Oljeanalys (tillägg)
Luftanalys (tillägg)
Utföra riskbedömning på anläggning (tillägg)

Med KAESER:s fullserviceavtal är
säkerheten, tillgängligheten, ekonomin
och värdet hos komplexa tryckluftssystem konsekvent tryggad under hela
användningstiden. KAESER:s servicetekniker och kunden kommer överens
om intervaller för underhålls- och
reparationsarbeten som tryggar driften.
Funktions- och säkerhetsrelevanta
komponenter kontrolleras och justeras
eller byts ut vid behov.

Kaesers Serviceteam ger
dig eﬀektiv service över
hela landet.
I stort sätt var du än befinner dig, så
finns något av våra serviceteam i närheten. Vi ger dig kompetenta tekniker
som har lärt sig att se till helheten.

Kaesers serviceavtal ger dig
24-timmars jour.
Med ett serviceavtal i handen har du
köpt en bekymmersfri vardag. Vi ger
dig fri rådgivning, fasta priser och support dygnet runt.

Kaesers originaldelar ger
dig trygghet och kvalitet.

Underhåll
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Vi kompromissar inte när det gäller
kvalitet. Vi erbjuder även satser med
förbrukningsdelar för enklare och säkrare underhåll.

Dina fördelar med serviceavtal

Optimerad driftsäkerhet och
tillgänglighet



Rätt service ger problemfri
drift under många år framåt.



Värdet bevaras långsiktigt på det
mest kostnadseffektivitet sättet



Fullserviceavtal
Ett fullödigt program för kontroll, underhåll och alla nödvändiga reparationer, baserat på typ av kompressor och önskat intervall.
Utöver ovanstående ingår även punkterna nedan
Kontroll av luft & oljekylare, byte vid behov







Kontroll av slangar, byte vid behov
Kontroll av elkomponenter, byte vid behov (gäller ej arbetsbrytare samt inkommande elkabel)
Elmotor, bytes vid behov
Kompressorskruvpaket, bytes vid behov
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Ansvar Kaeser
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KAESER – finns över hela världen
KAESER KOMPRESSORER är en av världens största kompressortillverkare och leverantörer av tryckluftssystem, och finns
över hela världen.
Filialer och samarbetsföretag i 100 länder förser användarna med toppmoderna, effektiva och pålitliga tryckluftsanläggningar.
Erfarna expertrådgivare och ingenjörer erbjuder omfattande rådgivning och utvecklar individuella, energieffektiva lösningar
för alla användningsområden inom tryckluft. Den internationella KAESER-gruppens globala datanätverk gör denna systemleverantörs know-how tillgängligt för alla kunder på hela jordklotet.

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65
E-Mail: info.sweden@kaeser.com – www.kaeser.com

P-1690SE.1/15 Tekniska ändringar förbehålles!

Dessutom säkerställer det högkvalificerade globala servicenätet att alla KAESER-produkterna har högsta möjliga
tillgänglighet.

