Service Line
Vi underhåller er produktivitet

Mogensen Service Line
— ett helhetsgrepp på underhållet
Ett servicekontrakt med Mogensen ger dig mycket mer än en årlig
översyn med originaldelar av högsta kvalitet för din Mogensen –
utrustning. Mogensen Service Line står för en helhetssyn på underhåll
och service, med teknisk support på hög nivå. Tillsammans hjälps vi
åt att utveckla din produktionsprocess mot bättre lönsamhet i en
ständig dialog. Börja med att boka ett servicebesök!

Låt proffsen sköta servicen
- det tjänar du på!
Våra servicetekniker jobbar med Mogensenutrustning dagligen och kan maskinerna in i minsta
detalj. När du anlitar Mogensen för löpande underhåll och reparationer får du del av vårt gedigna
kunnande - din garanti för en säkrare drift med
optimal lönsamhet!

Varje oplanerat driftstopp
är ett misslyckat underhåll
Regelbundet underhåll är alltid en bra affär - du
slipper driftstörningar och dyrbara, planerade stillestånd, samtidigt som du förlänger utrustningens livslängd.

Vi hjälper till att hålla din produktivitet på samma
höga nivå som när maskinen installerades. Ofta
kan vi med små medel åstadkomma avsevärda
förändringar i riktning mot ökad effektivitet och
minskat framtida slitage.

Ta inga risker med
driftsäkerheten
Felspända siktdukar, dukar av sämre kvalitet,
dukar som inte är optimerade för sitt ändamål,
spännanordning som ger för hög eller för låg
spänning, fel trådmaterial eller felaktiga masköppningar - alla är exempel på hur man ökar
slitaget och riskerar driftsäkerheten. Med service
och originaldelar från Mogensen undviker du
sådana problem och säkrar produktiviteten.

Originaldelar garanterar
den ursprungliga funktionen

81 Plastkåpa, komplett
82 Maskinskal
83 Upphängningsfjäder
84 Vibrator
85 Vibratorbult
87 Inspektionslock
88 Spänndon
90 Dukspänningsenhet
91 Fjäderstyrning

92 Fjäderunderlägg (dämpare)
93 Siktduk
94 Spridarjärn
95 Bottenutlopp
96 Kil
97 Kilbult/Låstapp
98 Dukrensare
99 Dukrenshållare
100 Slang för in-/utlopp, I = 0,3m

102 Front
117 Induktiv givare (DS-enhet)
201 Spänndonsmutter
210 Klämlist
211 Klämhörn
212 Spännband
213 Trellexduk
310 Stödrörsskydd
400 Jordkabel

Byt inte bort Mogensen-kvaliteten bit för bit - se till att ersätta utslitna delar med
Mogensen-original, så är du säker på att sikten fungerar i alla lägen.

Ständig utveckling ger dig bättre
funktion

Vi delar med oss av vårt
kunnande

Alla våra produkter utvecklas kontinuerligt - det
gäller även slitdelarna till äldre utrustningar.
Väljer du Mogensen får du del av vår produktutveckling, med nya material och nya varianter
som kanske passar ännu bättre för dina aktuella
behov. Du kan också vara säker på att få delar
som är exakt avpassade för sin funktion,
tillverkade med de rätta toleranserna.

Våra servicetekniker delar gärna med sig av
sina kunskaper. Visst underhåll kan sedan
utföras av din egen personal.
Boka ditt servicebesök nu på tfn 0503-323 40.
Skriver du ett Servicekontrakt om årlig översyn
ser vi till att underhållet blir rätt utfört, i rätt tid
och med rätt delar!
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