
Service & tjänster



Tjänsterna som FB Kedjor erbjuder är till för att öka 
värdet och säkerheten för dig som kund. Din vardag blir 
enklare samtidigt som totalekonomin blir bättre. Vägen 
dit går genom ett planerat underhåll och regelbundna 
besiktningar och statusbedömningar. Vi erbjuder också 
utbildningar för era medarbetare för att driften ska bli 
så säker och effektiv som möjligt.

Våra tjänster

Installation
När ni köper kedjor och utrustning från FB Kedjor 
erbjuder vi oss alltid att montera och installera dem. Det 
gäller oavsett storlek och komplexitet på projektet. Då 
blir det rätt från start och ni sparar tid. Våra montörer 
genomgår en rigorös utbildning och har en specifik FB- 
certifiering. Det garanterar säkerhet, kvalitet, effektivitet 
och kundnöjdhet. Naturligtvis har våra installatörer 
nödvändiga certifikat som heta arbeten, säkra lyft och 
arbete på hög höjd utöver SSG-utbildning.

Service
Regelbunden service och planerat underhåll garanterar 
att maskiner och utrustning håller längre. Det minimerar 
också risken för oförutsedda och kostsamma driftstopp.

Besiktningar
Med besiktningar och inspektioner får du koll på 
kedjornas status och skicket på kringutrustningen. Det 
ger ett bra underlag för serviceplanering och en tryggare 
arbetsmiljö. Vi kan genomföra besiktningar av hela 
maskinanläggningar och system, eller utvalda delar.

Konceptuering
Konceptuering är den term vi använder när vi tar 
fram kundunika konstruktioner. Vår långa och breda 
erfarenhet samt egen utveckling och tillverkning 
gör oss till den perfekta samarbetspartnern när det 
kommer till nya tekniska lösningar. Ofta tar vi fram 
dessa lösningar i samarbete med våra systerbolag 
inom Addtech koncernen. Som kund får du alltså 
tillgång till ett omfattande nätverk av olika kompetenser 
och spetskompetens.

Utbildningar
Utbildning av drift- och underhållspersonal förebygger 
både  driftstopp och arbetsplatsolyckor. Och när 
medarbetarna får bättre kunskap och förståelse 
för sitt ansvarsområde i produktionen ökar också 
engagemanget. Underhållet blir mer omfattande 
och leder till större effektivitet, bättre arbetsmiljö och 
förbättrad ekonomi.



Vår modell för framgång; Chain of success, bygger på fem 
stycken grundpelare. Förtroende och samarbete ligger till 
grund för att nå en mätbar utveckling avseende exempelvis 
ekonomi, miljöarbete, säkerhet eller förbättrad arbetsmiljö.  
I långsiktiga partnerskap arbetar vi tillsammans för en pla-
nerad arbetsdag med sinnesro som målsättning. 

Chain of success

Förtroende 

SamarbeteSinnesro

Hållbarhet Mätbar utveckling

Barkrivare
FB Kedjor tillverkar och förser marknaden med 
barkrivare i fyra olika modeller beroende på vilken 
kapacitet som krävs för Er anläggning. Rivarna 
är utvecklade för att hålla länge, gå tyst och vara 
lättservade. Till dessa rivare har vi reservdelar på lager 
och vi utför besiktningar, service, optimeringar och 
reparationer för att hålla produktionen igång och 
säkerställa rätt materialfraktion.

Är Ni i behov av en ny rivare eller en översyn av 
befintlig? Kontakta oss så hjälper vi Er.





FB Kedjor förser Er med den utrustning Ni behöver och ser samtidigt till att installera och 
montera den effektivt och säkert. Vår rutinerade personal tänker på säkerheten i första hand 
och genom att låta oss genomföra installationen säkerställs att alla medarbetare kommer hem 
från arbetet utan skador och sjukskrivningar. Ni kan vara trygga med att utrustningen blir 
korrekt installerad för bästa funktion och innan vi överlämnar applikationen så är den provkörd 
och kontrollerad inför uppstart av produktionen.

Vi ser till att lämna arbetsplatsen efter sanering, städning samt godkännande från kund.  
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Montage
Besiktning

Dokumentation
Mekaniskt underhåll

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 över hela Norden! Låt våra kunniga 
specialister ta hand om service, underhåll och montage.



Kvalitet & miljö

Kundreferenser
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.

När FB Kedjor gör en uppgradering av din anläggning 
så är fokus alltid på hållbara lösningar, så kallade 
ECO-GAINS. Det är ett sätt att driva ditt företags 
miljöarbete framåt och ger även ekonomiska vinster. 
FB Kedjor dokumenterar också besparingen i Co2 
utsläpp, minskad vattenförbrukning samt minskad 
energianvändning för att driva transportören. Dessa 
vinster beräknas och dokumenteras för att kunna 
läggas till våra kunders miljöarbete. Låt oss förklara mer 
om hur detta fungerar:

FB ECO-GAIN

Både FB´s kvalitets- och miljöcerti ering 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!

Mindre råmaterial
Genom att använda stål som är av högre kvalitet och 
som har bättre hållfasthet, så behövs inte lika mycket 
råmaterial. Det minskar både utsläppen av koldioxid och 
förbrukningen av vatten under produktionen. Dessutom 
leder det till färre och lättare transporter.

Längre livslängd
Slitstarka material som vi utvecklar för specifika driftsmiljöer 
ger längre livslängd än konventionella material. Mindre 
service och färre reparationer gör också att produktionen 
kan vara igång under längre perioder. Med längre livscykler 
på utrustningen så sparas jordens resurser.

Lägre vikt
Tack vare lägre vikt så behövs inte lika mycket energi för 
att driva transportörerna. Det resulterar i stora besparingar 
när det kommer till elförbrukning och energikostnader.

Större kapacitet
Med lägre vikt och bättre hållfasthet i material ökar 
kapaciteten på transportören. En större mängd last kan 
transporteras och därmed blir produktionen mer effektiv.





FB Kedjor i världen
FB Kedjor AB, Sverige

FB Chain Ltd, Storbritannien

FB Ketjutekniikka OY, Finland

FB Ketten GmbH, Österrike

FB Ketten GmbH, Tyskland

FB Kjeder AS, Norge

FB Chaines Sarl, Frankrike 

FB Ketten, Schweiz 

 Telefon: +46 (0)16 15 33 00   
Besöksadress: Sättargatan 4  

Postadress : Box 304,  631 04 Eskilstuna, Sverige
FB Kedjor AB - a member of the Addtech group

www.fbkedjor.se


