Servicecenter för mekaniska axeltätningar

QRC – Quick Response Center

En mekanisk axeltätning behöver inte
alltid kasseras efter ett haveri. De allra
flesta tätningar kan idag renoveras till
funktionellt nyskick och det till en
betydligt lägre kostnad jämfört med
en ny.
Genom vårt QRC och ett välplanerat
reservdelslager kan du som kund
minska både kapitalbindning och lagerhållning.

Ett effektivt flöde i vår QRC-process ger korta renoveringstider.
På vårt QRC, Quick Response Center, sköter vi besiktning, service och
renovering av mekaniska axeltätningar till alla typer av roterande
utrustning. Vi klarar alla fabrikat och använder alltid originaldelar.
Istället för att investera i en ny tätning kan man ofta renovera den
defekta tätningen till nyskick, för en avsevärt lägre kostnad. Via
Flowsys webbplats kan du själv hämta hem en inspektionsrapport
som beskriver renoveringen av din tätning.
QRC är en mycket viktig länk i samarbetet med våra partners
och även i vårt eget utbytessystem.

• Slutkontroll
• Montage
• Provtryckning

• Demontering,
visuell kontroll
och rengöring

• Planhetsmätning
• Läppning
• Inspektion
• Kontroll

PSS
PSS – vårt partnerprogram.
Flowsys PSS (Pumps, Seals & Systems) är en databas där vi lagrar
alla installationer som finns hos våra strategiska avtalskunder.
Systemet är utvecklat tillsammans med kunderna och är ett viktigt
stöd för dem för att få kontroll över alla installationer och tätningar.
Flowsys PSS är också ett effektivt verktyg i arbetet med ständiga
förbättringar.

Partnerprogram Kunskapsutveckling.
Ofta kan man hitta stora möjligheter till förbättringar
genom att öka samarbetet mellan företagets olika funktioner och oss. Partnerprogram
Kunskapsutveckling är idag en av de mest centrala
delarna i vår strävan mot ständig förbättring.

Programmet består av tre olika utbildningar anpassade
för underhåll, driftsledning och driftpersonal.
En kombination av teori och praktik förstärker deltagarnas insikt om vitala parametrar för att uppnå maximal
säkerhet, funktion och tillgänglighet.

Vi är Flowsys
Flowsys målsättning är att tillgodose den svenska och
den danska marknaden med optimala tätningar och
tätningslösningar för roterande utrustning.
Vi lägger stort fokus på att ha ett nära samarbete med
alla parter och sätter höga och tydliga mål. Framför allt
inom områden som tillgänglighet, kostnadseffektivitet,
kompetens och kommunikation.
Ständig återkoppling skall finnas som en röd tråd inom
dessa områden och vara en naturlig och viktig del i ett
nära samarbete.
Våra kunder finns inom industrier som Kemi-,
Raffinaderi- och Petrokemi, Kärnkraft och Kraft/Värme,
Papper & Cellulosa, Läkemedel- och Vatten- och
Avloppsverk.

Det lönar sig att vara kund hos Flowsys!
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