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Service & Montage

Service & Montage
FB Kedjor - Er totalleverantör av kedjeprodukter och tjänster.
FB Kedjor förser er med den utrustning ni behöver, från den minsta till den största kedjan.
Låt vår kunniga personal hjälpa er effektivisera vardagen!
Boka besök med någon av våra tekniska säljare som kommer till er för att
på plats statusbedöma era anläggningar. Vi dokumenterar era kedjor samt
kringutrustning och föreslår optimala lösningar för att minimera oförutsedda
kostsamma produktionsstopp. FB Kedjor jobbar bara med kvalitativa
produkter som garanterar lång livslängd och säker hantering.
FB Kedjor erbjuder, förutom kvalitativa kedjeprodukter, montage och service
av ingående komponenter i kedjetransportörer.
Säkra er drift och låt vår erfarna personal ta hand om installation, service,
underhåll och driftsättning på ett tryggt och effektivt sätt.
Vid totalentreprenad av FB Kedjor tar vi ansvar för kvaliteten både för
funktion och komponent.

- Montage
- Besiktning
- Dokumentation

- Mekaniskt underhåll och service
- Driftsoptimering
- Serviceavtal

Vi tillverkar och svetsar medbringare helt enligt era önskemål.
Allt för en snabb leverans och optimal drift.

Våra servicebussar finns för Er!
Med våra ”rullande verkstäder”
erbjuder vi snabb och effektiv service!
Låt våra kunniga specialister ta hand om
service, underhåll och montage.

Vi har verktygen som underlättar er vardag!
Kvalitet och miljö i fokus!
Både FB´s kvalitets- och miljöcertifiering
vittnar om ett framtidstänkande.
Vill du ha en
produkt och en
samarbetspartner du
kan lita på både när det
gäller kvalitet och miljö?
Använd FB Kedjor!

Monteringsverktyg - Henry II
”Skarvlänken är den svagaste delen på en kedja”.
Detta gäller inte FB Kedjor, vi har lösningen!
- Den möjliggör platsmontage med presspassning.
- Den kan användas på alla sorters transportörkedjor
mellan M160 till M315 och A18 till A30.
- Den går lätt att justera för att passa de vanligaste
delningarna från 80mm till 250mm.
- Den är robust och kraftig i sitt utförande men enkel och
smidig att hantera.
För de största kedjorna har vi ett ännu kraftigare monteringsverktyg,
MV-1. Kontakta oss för mer information.

Kedjespännare - CS2
Kundreferenser

Hinner ni spänna era kedjor?
FB Kedjors innovativa, automatiska kedjespännare.
CS2 arbetar helt självständigt och spänner kedjan
med ett konstant optimalt tryck. Tack vare den
hydrauliska konstruktionen får ni också ett
naturligt skydd mot ryck och stötar.

Förlängningsmätare
Säkerheten går alltid först!
Under en lång tid har vi levererat våra produkter och
tjänster till kunder runt om i världen. Kontakta oss för
mer information om våra referenser.

Använd vår förlängningsmätare och byt kedjan innan
olyckan är framme!
- Mäter upp till 3” (76,2mm)
- Visar slitaget i procent.
- Enkel att avläsa och använda.

FB Kedjor finns i hela Europa!

www.fbkedjor.se
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