Service og tjenester

Våre tjenester
Tjenestene som FB Kjeder tilbyr, brukes til å øke verdien
og sikkerheten for deg som kunde. Hverdagen din blir
enklere samtidig som totaløkonomien blir bedre. Veien
dit går via et planlagt vedlikehold og regelmessige
kontroller og statusvurderinger. Vi tilbyr også opplæring
for medarbeiderne slik at driften blir så sikker og effektiv
som mulig.

Installasjon
Ved kjøp av kjeder og utstyr fra FB Kjeder, tilbyr vi oss
alltid å montere og installere dem. Det gjelder uavhengig
av størrelse og kompleksitet på prosjektet. På den måten
blir utstyret montert på riktig måte fra grunnen av og
kunden sparer tid. Våre montører får omfattende opplæring og har en spesifikk FB-sertifisering. Det garanterer sikkerhet, kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet.
Naturligvis har våre montører de nødvendige sertifikatene for arbeid i varme omgivelser, utføring av sikre løft og
arbeid i store høyder i tillegg til SSG-opplæringen.

Service
Regelmessig service og planlagt vedlikehold garanterer
at maskiner og utstyr varer lenger. Det reduserer også
risikoen for uforutsette og kostbare driftsavbrudd.

Kontroller
Med kontroller og inspeksjoner får du oversikt over kjedenes status og tilstanden til det relaterte utstyret. Det gir
et godt grunnlag for serviceplanlegging og et tryggere
arbeidsmiljø. Vi kan gjennomføre kontroller av hele maskinparker og systemer, eller utvalgte deler av slike.

Konseptuering
Konseptuering er termen vi bruker ved utvikling av
kundeunike konstruksjoner. Vår lange og brede erfaring,
samt egenutvikling og -produksjon, gjør oss til den
perfekte samarbeidspartneren når det gjelder nye
tekniske løsninger. Vi utvikler ofte disse løsningene
sammen med våre søsterselskaper i Addtech-konsernet.
Som kunde har du dermed tilgang til et omfattende
nettverk av ulike typer kunnskap og spisskompetanse.

Opplæring
Opplæring av drifts- og vedlikeholdsmedarbeidere
forebygger både driftsstopp og ulykker på arbeidsplassen.
Og når medarbeiderne får bedre kunnskap og forståelse
for ansvarsområdet sitt i produksjonen, øker også
engasjementet. Vedlikeholdet blir mer omfattende
og fører til bedre effektivitet, bedre arbeidsmiljø og
forbedret økonomi.

Barkrivere
FB Kjeder produserer og distribuerer barkrivere til
markedet i fire ulike modeller, avhengig av hvilken
kapasitet som kreves for ditt anlegg. Riverne er utviklet
for å vare lenger, være stillegående og være enkle å
bruke. Vi har reservedeler på lager til disse riverne,
og vi utfører kontroller, service, optimaliseringer og
reparasjoner for å holde produksjonen i gang og sørge
for riktig materialfraksjon.
Har du behov for en ny river eller en kontroll av den du
allerede har? Kontakt oss så hjelper vi deg.

Chain of success
Vår framgangsmodell, suksesskjeden, er basert på fem
grunnpilarer. Tillit og samarbeid danner grunnlaget for
å oppnå en målbar utvikling av eksempelvis økonomi,
miljøarbeid, sikkerhet eller forbedret arbeidsmiljø. I langvarige partnerskap arbeider vi sammen for en planlagt
arbeidsdag med trygghet som målsetting.

Tillit

Trygghet

Bærekraft

Samarbeid

Målbar utvikling

FB Kjeder formidler utstyret som kunder trenger, og sørger samtidig for å installere og montere
utstyret effektivt og sikkert. Våre rutinerte medarbeidere tenker alltid først og fremst på
sikkerhet, og ettersom vi utfører installasjonene, kommer alle medarbeidere hjem fra jobben
uten skader eller sykemeldinger. Kundene kan være sikre på at utstyret blir korrekt installert
for optimal bruk, og før vi overleverer utstyr, maskiner og apparater, blir disse prøvekjørt og
kontrollert før produksjonsoppstart.
Etter sanering, opprydding og godkjenning fra kunden forlater vi arbeidsplassen.

Montering
Kontroll

Dokumentasjon
Mekanisk vedlikehold

Driftsoptimalisering
Serviceavtale

Vi lager og sveiser medbringere i henhold til kundenes
ønsker. Alt for en rask levering og optimal drift.

Våre servicebusser er tilgjengelige for kunder!
Med våre ”rullende verksteder” tilbyr vi rask og effektiv
service over hele Norden! La våre dyktige
eksperter ta seg av service, vedlikehold og montering.

FB Kedjor – Utgjør en forskjell for mennesker, miljøet og industrien

Installasjon og montering

Kvalitet og miljø
Både FBs kvalitets- og miljøsertifisering er et bevis på
en fremtidsrettet filosofi.
Vil du ha et produkt og en samarbeidspartner du kan
stole på når det gjelder kvalitet og miljø?
Bruk FB Kjeder!

FB ECO-GAIN
Når FB Kjeder gjennomfører en oppgradering av
anlegget ditt, så er fokus alltid på bærekraftige
løsninger, såkalte ”ECO-GAINS”. Det er en måte å
fremme miljøarbeidet på i selskapet ditt, i tillegg til at
det gir økonomisk gevinst. FB Kjeder dokumenterer
også besparelser i CO2-utslipp, redusert forbruk av vann
samt lavere energiforbruk for å drive transportøren.
Disse gevinstene beregnes og dokumenteres for å
legges til i våre kunders miljøarbeid. La oss forklare
nærmere hvordan dette fungerer:

Mindre råmateriale
Ved å bruke stål, som har høyere kvalitet og er mer
holdbart, kreves det ikke like mye råmateriale. Det
reduserer både utslipp av karbondioksid og forbruk av
vann under produksjonen. I tillegg fører det til færre og
lettere transporter.

Lengre levetid
Slitesterke materialer som vi utvikler for spesifikke
driftsmiljøer, gir lengre levetid enn tradisjonelle materialer.
Mindre service og færre reparasjoner gjør det også mulig
å holde produksjonen i gang i lengre perioder. Med lengre
livssykluser på utstyret sparer man jordens ressurser.

Lavere vekt
Takket være lavere vekt så trenger man ikke like mye energi for å drive transportørene. Det fører til store besparelser
når det gjelder strømforbruk og energikostnader.

Større kapasitet
Med lavere vekt og bedre styrke i materialet øker kapasiteten på transportøren. En større last kan transporteres,
og dermed blir produksjonen mer effektiv.

Kundereferanser
I lang tid har vi levert våre produkter og tjenester til
kunder over hele verden. Kontakt oss for mer informasjon om våre referanser.
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FB Kedjor AB, Sverige
FB Chain Ltd, Storbritannien
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