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FÖRETAGET
har varit verksamt sedan 1945 med huvudkontoret i Göteborg. Med den nya ledningen sedan 1991 har företaget
utvecklats till att förutom konstruktion och försäljning av roterande maskiner i Sverige också leverera sina egna
skräddarsydda system för bl.a. blåsmaskiner och pumpar på export över stora delar av världen.
SERVICE, UNDERHÅLL & RESERVDELAR
En viktig del av vår verksamhet är också att tillhandahålla service och delar för den utrustning som vi
representerar idag och från förr, och även för de flesta andra fabrikat som våra kunder har. Denna service kan
göras på olika sätt:

I vår verkstad

Ute hos kund

Service och underhållsavtal beroende på
kundens behov
Vår personal hålls utbildad både av våra olika
underleverantörer och genom intern utbildning och
överföring av den erfarenhet som inte går att få på
teoretisk väg.
MASKINTYPER
Vi hanterar i huvudsak utrustning inom följande
områden:

Blåsmaskiner

Skruvpumpar / kolvpumpar

Kolvkompressorer

Membrankompressorer
Blåsmaskiner
Vårt absoluta specialitetsområde ligger inom
blåsmaskiner av lobrotortyp vilka också vanligtvis
hänvisas till som Roots-typ.
Exempel på varumärken:

Tuthill

Dresser / Holmes

Aerzener, Delta Pak

Robuschi, Robox

Kaeser

Hibon

m.fl.
Vi är dock inte begränsade till dessa.

Bornemann W5.2zk-20 under reparation

Kolvkompressorer
Vi representerar idag företaget Howden BC
Compressors, vilket är känt från förut som företaget
och varumärket Burton Corblin med fabrik och
huvudkontor norr om Paris.
I tillägg till detta så är vi ackrediterade
servicepartners för SIAD Macchine Impianti i
Italien för deras hela produktsortiment av
kolvkompressorer.

Membrankompressorer
Även här är det Howden BC Compressors som är
vår samarbetspartner.

Varumärken vi representerar för nyförsäljning

Skruvpumpar / kolvpumpar
Inom detta område arbetar vi huvudsakligen med de
två varumärken som vi representerar idag:

KRAL (trespindelskruvpumpar)

Myers (kolvpumpar)
Vi har också lång erfarenhet av service av vårt tidigare
varumärke inom området skruvpumpar:

Bornemann (tvåspindelskruvpumpar)
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