Tjänster från
Elverkstäderna

Moderna elverkstäder
och fältservice
Vi tar oss an alla marknadens fabrikat av elmotorer, generatorer,
transformatorer, traktionsmotorer, servomotorer, pumpar, växlar och
kringutrustning i egna verkstäder eller på plats hos dig som kund. Vi
finns alltid till hands för service och erbjuder våra kunder att teckna ett
serviceavtal med oss. Vi erbjuder dessutom teknisk konsultation och
optimering av motordrifter.
Fältservice
Elverkstäderna erbjuder fältservice på plats hos våra kunder.
Våra mobila fältservicegrupper arbetar med såväl förebyggande
som avhjälpande underhåll. Vi arbetar för att du så snabbt och
smidigt som möjligt ska få skadad utrustning reparerad och
felaktiga komponenter utbytta. Vår personal har kompetens för
all slags industri.

Ex-certifierad service
Assemblins Elverkstad i Örebro är Sveriges enda av IECEx fullt
ut certifierade verkstad för service och omlindningar av Exmotorer. Arbetet utförs helt i enlighet med den internationella
renoveringsstandarden IEC 60079-19 och kontrolleras av
certifierare ackrediterad av IECEx. Certifieringen av personal och
verksamhetssystem gäller för motorer klassade Ex e, Ex d, Ex td,
Ex p och Ex nA samt kombinationer och underklasser av dessa.
Försäljning
Eftersom vi inte är låsta till ett enskilt fabrikat av elmotorer
kan vi erbjuda dig olika alternativ. Vi lagerför industrianpassade
elmotorer för snabb leverans till er. När vi rekommenderar en ny
elmotor till er kan ni känna er trygga, valet bygger på vår långa
erfarenhet av industrins krav. Vi har ett stort kontaktnät och
levererar även begagnade ersättningsmotorer. Vi säljer även
frekvensomriktare, växellådor, lager, kilremmar m m.
Uppgradering
Vattenkraftverk är en viktig marknad för oss. Äldre generatorer
har en lång livslängd och är oftast lönsamma att renovera. En
vattenkraftgenerator från 40-talet blir efter vårt arbete bättre
än när den var ny. Vanligt är en effekthöjning för generatorn på
ca 10 %. Vi omkonstruerar och byter lindning.

Mätnet
Med Mätnet håller du reda på statusen hos din roterande el‑
utrustning. Du får full spårbarhet och historik för varje objekt. Det
gör att underhåll kan planeras enklare. Åtgärderna sätts in där
de bäst behövs, risken för driftstörningar och haverier minskar.

Lindning
Våra tekniker lindar likströms- och växelströmsmotorer,
explosionsskyddade motorer, generatorer, servomotorer och
lyftmagneter. Lindningen utförs på utrustning av varierande
spänning, storlek och fabrikat. Förbindningar och skarvar
hårdlöds.

Mekaniskt underhåll
För att underlätta och säkerställa kvaliteten på servicearbetet
används en stor mängd specialverktyg och lyfthjälpmedel,
ofta utvecklade av vår egen personal. Våra mätinstrument är
regelbundet kalibrerade.

Provning
Alla objekt genomgår separat slutprovning innan leverans.
Vi utför t.ex. isolationsresistansmätning, slutkorrigering av
borstläge, rotationsprov, vibrationstest och lagerstatuskontroll.
Alla provinstrument är regelbundet kalibrerade.

Motorhotell
Vi har Sveriges största motorhotell, beläget i Gävle. Där tar
vi hand om ditt reservlager av motorer. Du frigör kapital i
ditt minskade motorlager och minskar samtidigt risken för
produktionsstopp. Vår jour ser till att du som avtalskund får
din motor då du behöver den, dygnet runt.

Vi har kompetens för all slags industri
Tolvfors Kraftstation
Kund: Gävle Kraftvärme
Färdigställt: 2017
Uppdrag: Lagerhaveri på en vattenkraftgenerator
Utfört arbete: Nytt plåtpaket, ny lindning, nytt
lager och lagerisolering. Nya polkragar och
kärnisolering

Oppboga
Kund: Linde energi
Färdigställt: 2017
Uppdrag: Slitna drev och dåliga lager i en större
växellåda
Utfört arbete: Ny drevsats och nya lager

Lok TMZ
Kund: Railcare T
Färdigställt: 2017
Uppdrag: Revision lokgenerator
Utfört arbete:Tvättning, torkning, lagerbyte och
kontroll av lindning

Förebyggande underhåll
Kund: Preem, Lysekil
Färdigställt: 2017
Uppdrag: Revision vid underhållsstopp på ett
raffinaderi
Utfört arbete: Genomgång, kontroll och reparation av elmotorer

Örebro
Postadress: Box 1523, 701 15 Örebro
Besöksadress: Klerkgatan 18,
702 25 Örebro

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige,
Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el,
värme, sanitet, ventilation och automation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder
och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala företagets personliga närvaro
med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder kronor
och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.

Gävle
Postadress: Box 67, 801 02 Gävle
Besöksadress: Elektrikergatan 3,
802 91 Gävle

www.assemblin.se

Göteborg
Postadress: Box 2058, 421 02 Västra
Frölunda
Besöksadress: J A Wettergrens gata 10,
421 30 Göteborg

Assemblin Elverkstäder - Din servicepartner
E-mail 		

Direkt 		

Mobil

Lars Kåredal, Chef Elverkstäder

lars.karedal@assemblin.se

010 472 40 20		

0709 94 70 16

Örebro
Tommy Åkerberg, Verkstadschef
Perola Inemyr, Säljare
Mats Lagnesjö, Projektledare
Stefan Andersson, Projektledare
Lars Söderström, Projektledare
Per Söderberg, Projektledare
Lennart Arnesson, Provrumstekniker

tommy.akerberg@assemblin.se
perola.inemyr@assemblin.se
mats.lagnesjo@assemblin.se
stefan.h.andersson@assemblin.se
lars.soderstrom@assemblin.se
per.soderberg@assemblin.se
lennart.arnesson@assemblin.se

010 472 41 50 		
010 472 41 31 		
010 472 41 78 		
010 472 49 69 		
010 472 41 45 		
010 472 41 48 		
010 472 41 85 		

0737 19 67 50
0737 19 67 31
0737 19 67 78
0737 19 69 57
0737 19 67 45
0737 19 67 48
0737 19 67 85

Gävle
Peter Sterner, Verkstadschef
Ulf Sterner, Projektledare
Göran Pettersson, Projektledare

peter.sterner@assemblin.se
ulf.sterner@assemblin.se
goran.pettersson@assemblin.se

010 472 43 64 		
010 472 43 71 		
010 472 43 72 		

0737 19 73 93
0737 19 73 91
0705 88 19 43

Göteborg
Fredrik Lindelöw, Platschef

fredrik.lindelow@assemblin.se

010 472 53 57 		

0723 73 45 66

