
Montage
Montera rätt och öka livslängden  
på dina produkter

Utmana oss gärna!

Produktsortiment
• Stålkompensatorer

• Vävkompensatorer

• Gummikompensatorer

•	 Industrifläktar

• Spjällventiler

• Fjäderhängare

• Inspektion

Nordic Bellows AB

Telefon: +46 (0) 40 42 61 50

info@nordicbellows.se

www.nordicbellows.se

Larsgatan 3, 235 31 Vellinge
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I över 25 år har vi utfört montage till våra kunder och vi trivs väldigt bra ute i verkligheten. 

Att besöka våra kunder är det bästa vi vet, oavsett om det är ett nytt kundbesök, genomförande  
av inspektioner eller rena montagearbeten. Att se våra produkter i olika anläggningar ger oss  
förståelse för hur produkterna fungerar samtidigt som vi lär oss mycket om olika processer och  
anläggningar. Att prata med drift- och underhållspersonal ger oss bättre förståelse för om något  
behöver	modifieras	samtidigt	som	det	ger	oss	nya	idéer	och	tankar.			

Vi på Nordic Bellows AB levererar följande produkter till den svenska industrin: stål-, väv- och  
gummikompensatorer,	spjällventiler,	industrifläktar	och	rörupphängningar.	Utöver	tillverkning	utför	 
vi också inspektioner och montage av våra produkter. Genom åren har det blivit fokus på inspektion  
och montage av framför allt vävkompensatorer. 

Idag är många kunder underbemannade och uppskattar att de kan köpa nya vävkompensatorer av  
oss och att vi också monterar dem.   

Lång erfarenhet ger högsta kvalitet
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Flexibilitet  
Det är ett av våra ledord och genomsyrar hela vår 
verksamhet.	T	ex	betyder	flexibilitet	 för	oss	att	 vi	
ofta kan komma med kort varsel. Vi kan exempelvis 
genomföra ett helt montage själva eller så kan vi 
agera montageledare om du som kund redan har 
montörer på plats.

Flexibilitet betyder också att vi snabbt kan få fram 
mer material om det behövs. Det händer ibland att 
vi upptäcker en trasig vävkompensator när vi är ute 
på montage, då kan vi tillverka en ny inom någon 
dag så den blir bytt under tiden vi är på plats.  

Flexibilitet för oss betyder helt enkelt att vi löser 
det i stort sett oavsett vad som inträffar. Vi är alltid 
anträffbara och har stor förståelse för att industrin 
är i gång dygnet runt och aldrig står stilla. 
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Vår personal har arbetat med mekaniskt underhåll 
i många år och har samlat på sig en gedigen kun-
skap över hur olika anläggningar fungerar. 

Naturligtvis	har	all	personal	SSG	Entré	och	den	till-
läggsutbildning som krävs för just din anläggning. 

Värt att berätta är också att all vår montageper-
sonal är kompetenta svetsare, vilket är viktigt när 
oförutsedda saker händer t ex om vi upptäcker hål 
i en kanal som snabbt behöver lagas eller om en  
kanalbit behöver bytas ut eller att ett innerskydds-
rör snabbt måste repareras eller tillverkas. 

Detta	hänger	samman	med	vår	flexibilitet	och	för-
måga att snabbt lösa eventuella problem som lätt 
uppstår när man påbörjar ett demontage och inte  
känner till omfattningen.    

Kompetent personal
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Varför du ska välja oss?
Vi är specialister på att demontera och montera 
vävkompensatorer. När vi är ute hos våra kunder ser 
vi ofta rent ut sagt dåligt och slarvigt utfört monta-
ge. Ett dåligt utfört montage minskar livslängden 
på produkten och ger på sikt en merkostnad för dig 
som kund. 

Välj era samarbetspartners noga, fundera på vad 
som är viktigt för er, att ha ett montageföretag som 
kan lite om mycket eller ett som är specialister på 
sina produkter och gör ett korrekt och effektivt 
montage. 

T ex på denna bild har kundens montörer vänt på 
vävkompensatorn, den invändiga väven sitter utåt 
och det skyddande tätskiktet sitter inåt. Det gick 
hål i vävkompensatorn på ett år. 

Här syns att fel bultar använts och det snabbt nöts 
hål i vävkompensatorn. 

Du ökar livslängden på dina produkter om de monteras rätt. 

Undvik felaktigt montage genom att välja rätt samarbetspartner, det sparar dig pengar på sikt. 

Under våra snart 30 år har vi monterat väldigt många av våra produkter, så vi vet precis hur det 
ska göras vilket innebär att montaget håller högsta kvalitet och vi gör det snabbt och effektivt. 

Tänk på att du ökar livslängden på bl a vävkompensatorer genom ett korrekt och fackmanna-
mässigt montage. 

Vill du ha en samarbetspartner som är specialist på montage av vävkompensatorer? 
Då ska du välja oss! 
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Vårt mål är att alltid göra det så enkelt som möjligt 
för dig som kund. Det våra kunder uppskattar mest 
är att ha en kontaktperson. 

Vår medarbetare lär sig hitta i anläggningen och 
har historiken på vad som gjorts vilket uppskattas 
av våra kunder speciellt när de byter personal. 

Inspektionsrapporten, som skickas till kunden ef-
ter varje utförd inspektion, är väldigt omfattande 
och ger en extremt bra status över komponenter-
na och anläggningen. Rapporten är värdefull när 
underhållspersonalen ska planera kommande års 
revision. 

Vidare	 sparar	 vi	 all	 dokumentation	 så	 det	 finns	
full spårbarhet på allt vi inspekterat och levererat.  
Denna kompletta spårbarhet är ovärderlig för våra 
kunder.   

Värt att veta är att vi är specialister på våra kom-
ponenter. Vi har medvetet valt att ha ett väldigt 
nischat produktprogram vilket innebär att vi alltid 
kan komma med ytterst värdefulla råd om lösningar 
till våra kunder.

Det är enkelt att arbeta tillsammans med oss.

En enkel och snabb samarbetspartner


