Trin for trin mod en serviceaftale for sikker drift

Med løbende

Vi lægger vægt på stærke relationer og et solidt partnerskab. Derfor får I altid service til aftalt tid,
ligesom vi følger hurtigt op, hvis noget skal justeres. Hos Krüger får I ikke bare en serviceaftale, men
rådgivning og forslag til optimering af anlægget. Lad os sammen gennemgå jeres anlæg og sammensætte en serviceordning, der passer til netop jeres behov. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.

Behovsafklaring
•
•
•
•

Tilstandsvurdering
Teknisk gennemgang
Økonomisk afklaring
Miljømæssige ønsker

Tilbud

• Beregning efter gen
sidig forventnings
afstemning
• Accept og underskrift

service på anlæg og maskiner
opnår I optimal drift af hele spildevandsanlægget

Dokumentation

Udførelse

• Servicerapport
• Servicering af
maskiner og udstyr • Evt. tilstandsrapport
i aftalte intervaller
• Samarbejde med jer

Kontakt os for mere information:
Jylland:
Tom Korsgaard Jørgensen
Mobil: 27 60 03 79
E-mail: tlj@kruger.dk

Øerne og Sjælland:
Søren Juul Hansen
Mobil: 27 60 03 60
E-mail: suh@kruger.dk

I kan få det optimale ud af jeres driftbudget, forlænge anlæggets levetid
og spare miljøet for unødig belastning ved at udføre regelmæssig service
og vedligehold på jeres spildevandsanlægs tekniske installationer.
Krügers serviceteam er specialister i alle former for maskinudstyr på
renseanlæg og har bred viden om renseanlæggets drift og processer.
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Vores branche kan gøre en forskel for at indfrie de ambitiøse verdensmål
fra FN - lad os sammen bidrage til at bevare miljøet.

WATER TECHNOLOGIES

En serviceaftale med Krüger
giver mange fordele
Krüger tilbyder service og teknisk assistance til forsyninger og
industri over hele landet og hjælper med at aflaste i en travl
hverdag. Med en serviceaftale fra Krüger bliver jeres spildevands
anlæg vedligeholdt løbende af specialister i maskinudstyr på
renseanlæg. Dermed er I sikret en bæredygtig og fremtidssikret
drift uden unødige driftsstop.

Skruepresse fra Huber

Tromlefilter fra
Hydrotech

Kædeskraber

Anlæg til overfladebeluftning
fra FUCHS Enprotec GmbH

Vi udfører service efter aftalte intervaller og tilpasser service
aftalerne til præcis jeres behov.
Det får I med en serviceaftale fra Krüger:
•

Et bedre driftsbudget

•

Overblik

•

Færre unødige driftsstop og dermed reduceret nedetid

•

Længere levetid på anlægget

•

En optimal drift – både når det gælder kapacitet og energi
forbrug

Sikkerhed i højsædet

Salg og service af udstyr og komponenter
Forbehandling

Slambehandling

Slamskrabere

Beluftning/proces

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• Kædeskraber
• Skraberbro
• Kørebro

•
•
•
•
•

Indløbsriste
Komplette indløbsbygværker
Ristegodsbehandling
Sandsedimentation
Sandbehandling

Vores medarbejdere er veluddannede og ajourført med de
nyeste retningslinjer, og vi har naturligvis styr på sikkerheden,
når vi udfører service. Vi anvender det korrekte sikkerhedsudstyr
til opgaven, som opfylder såvel Arbejdstilsynets som branchens
krav. Vi udfylder også en APV, før vi går i gang med en opgave.

Servicerapport
Vi udfylder en servicerapport og forholder os til eventuelle
forbedringsmuligheder. Vi påpeger naturligvis også, hvis der er
noget, I skal være særligt opmærksomme på. Ved at være jeres
øjne og ører letter vi jeres hverdag og sikrer, at jeres anlæg fun
gerer optimalt så længe som muligt.

Tilstandsrapport og
energiscreening

Dekantercentrifuge
Tromleforafvander
Transportsnegle
Slammodtagestation
Slamsi
Skruepresse
Båndfilter

Kemikaliedosering
• Polymeranlæg
• Doseringsudstyr

Rotor
Tilløbsfordeler
Kip
Bundbeluftning
Overfladebeluftning

Forhandler af:
Huber, Hydrotech, Dencerin,
Trojan UV, kædeskraberudstyr fra
VA Teknik, udstyr til overflade
rotorer, kippe, OTT belufterudstyr,
overfladebeluftning fra FUCHS og
meget, meget mere.

Som separate ydelser tilbyder vi også at udarbejde enten en
tilstandsrapport eller en energiscreening over jeres udstyr og
anlæg. Du opnår et overblik over anlæggets tilstand og hvor der
er mulighed for at energioptimere.
Overløbsbygværker

Landsdækkende service
Vores landsdækkende serviceteam er specialister i alle former for
maskinudstyr på renseanlæg. De vejleder gerne og giver råd ved
eventuelle udskiftninger eller reparationer.
Med veludstyrede servicevogne kan vi løse de fleste opgaver på
stedet. Herudover har vi stort reservedelslager og serviceværk
sted i Danmark, som vi bruger ved større reparationer.

• Overløbsriste
• Tromlerist
• Vakuumanlæg
WASTE WATER Solutions

Flotation

Styring og overvågning

Efterpolering

Desinfektion

• DAF anlæg

• Overvågning og dokumentation
af driften

• Tromlefilter
• Skivefilter

• UV-anlæg Trojan

