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Varför teckna ett serviceavtal?

Låter ni oss utföra service på er anläggning kommer ni säkerställa maximal effektivet med minskade driftstopp samt oväntade och oönskade 
kostnader. 

VARFÖR TECKNA ETT SERVICEAVTAL?

För kunder med serviceavtal erbjuder vi även följande fördelar:

1
INVENTERING

2
FUNKTIONSTEST

3
KALIBRERING

4
PROTOKOLL

5
UNDERHÅLLS-

FÖRSLAG

Vi går igenom er an-
läggning och upprättar 
ett schema för hur och 
när servicebesöken skall 
ske.

Vi provkör pumpar, 
fläktar, slangupprullare, 
kontroll- och säkerhets-
system.

Digitala handmätare 
samt OriLink®-syste-
met kontrolleras med 
mätning, vägning och 
densitet för exakta 
värden och justeras om 
nödvändigt.

Resultatet av funktions-
kontrollen och kalibre-
ringen protokollförs och 
sparas i vårt system. 
Kopia skickas till er 
kontaktperson.

Föreslå, planera och  
offerera serviceinsatser 
för att förebygga oförut-
sedda stopp i framtiden.

Om oss
Alentec & Orion AB har huvudkontor med utvecklings- och marknadsavdelningar samt 
lager i Älta, öster om Stockholm.

Vår huvudinriktning är utrustning för pumpning, mätning och dosering av smörjmedel. Vi 
tillhör de världsledande inom denna bransch. Vi har mycket stor erfarenhet av utrustning 
av denna typ då företaget har varit verksamt i mer än 100 år och sedan 1930-talet med 
högtryckssmörjning som inriktning.

En viktig del i vår produktportfölj är våra mätsystem för dosering och registrering av 
vätskefyllning med koppling till administrativa system.

Orions produkter är designade för att skapa en funktionell och attraktiv verkstad för 
personal och kunder.

Miljöaspekten är alltid en viktig del i både projektering, installations- och 
serviceprocessen. För oss är det en självklarhet att försöka minska vår 
och våra kunders miljöpåverkan. Vi har för vår verksamhet upprättat ett 
processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem, enligt kraven i ISO 9001 för 
kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystemet. 
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Rabattavtal: Rabatterad timdebitering samt rabatt på produkter och reservdelar 

Kostnadskontroll: Fasta framkörningsavgifter

Snabbare service: Garanterat servicebesök inom 4 dagar efter felanmälan 

%



VAD INNEBÄR ETT SERVICEBESÖK? AVTAL

Högvakuum / centraldammsugare

• Aggregat kontrolleras och funktionstestas, uppsamlingskärl 
töms & filter rengörs (om det inte behöver bytas helt, då filter-
kostnad tillkommer).

• Fasta spjäll / mikrobrytare på vägg funktionstestas.
• Slangupprullare, spjäll & mikrobrytare funktionstestas.

Vätskehantering

Stationär utrustning
• Överfyllnadsskydd till tankar funktionstestas.
• Fryspunkten/inblandningen kontrolleras.
• Pumpar kontrolleras för eventuellt läckage och funktionstestas.
• Anslutningsslangar och kopplingar mellan pumpar och rör samt 

mellan rör och slangupprullare kontrolleras.
• Rörinstallationer kontrolleras.
• Magnetventiler och mätverk funktionstestas.
• Torrkörningsskydd funktionstestas.
• Slangupprullare och utloppsventiler kontrolleras och funktions-

testas.
  
Mobil utrustning 
• Pumpar kontrolleras för eventuellt läckage och funktionstestas.
• Utloppsventiler kontrolleras och funktionstestas.

Kontroll/Kalibrering av mätverk
• Kontrollmätning av mätsystem med mätglas, vägning  

och densitetskontroll.
• Justering av felaktiga mätvärden samt ny kontrollmätning.
• Protokoll med mätresultat samt eventuella åtgärder.

Handmätare
• Kontrollmätning av mätverk mätglas, vägning  

och densitetskontroll.
• Justering av felaktiga mätvärden samt ny kontrollmätning.
• Protokoll med mätresultat samt eventuella åtgärder.

Spillolja & Miljöspill
• Överfyllnadsskydd funktionstestas.
• Filter rengörs och eventuell O-ring vid sugsil byts ut.
• Pumpar kontrolleras för eventuellt läckage och funktionstestas.
• Anslutningsslangar och kopplingar mellan pumpar och rör samt 

mellan rör och tankar kontrolleras.
• Rörinstallationer kontrolleras.

Tryckluft & Vatten

• Anslutningsslangar och kopplingar mellan rör och slangupprul-
lare kontrolleras.

• Slangupprullare, utloppsventiler & snabbkopplingar kontrolleras 
och funktionstestas.

Avgas och punktutsug

• Fläktar kontrolleras och funktionstestas, eventuellt uppsuget 
material plockas bort.

• Spjällen funktionstestas.
• Trycksensorer funktionstestas.
• Punktutsug, slangupprullare, slangar & avgasmunstycken kont-

rolleras och funktionstestas. 
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Fördelar

• Minskade oljeläckage - Förbättrad 
arbetsmiljö samt undvika oönskade 

utsläpp i miljön
• Undvika spilloljeläckage - Överfyllningar 

och utsläpp medför stor miljöpåverkan
• Kalibrering - Fyll rätt volym, viktigt för 
både kvalitet, ekonomi och miljö

•  Rätt blandningförhållanden på bland-
ningsutrustning för att undvika frysning 

och korrosion.
• Ökad lönsamhet - säkerställer driften 

på verkstaden och därmed lönsamheten

Fördelar

• Minskade tryckluftsläckage – sänker ener-
gikostnader samt minskar klimatavtrycket

• En snabbkoppling som är dålig kan innebära 
fara då verktyg utan förvarning kan lossna

Fördelar

• Funktionen på avgasutsugssystemet är  
kritiskt för arbetsmiljön – risken för sjukdomar 

ökar vid avgasläckage
• Minskat missljud i verkstaden från utsugen

Fördelar

• Minskad energiförbrukning – igensatta filter 
sänker effekten på motorer

• Säkerställer driften i verkstaden om centralt 
utsug är installerat
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