Goda vanor och hög säkerhet
vid blockering av trycksatta rör
Proco Services verksamhet ska i alla processer kännetecknas av hög
kvalitet och därigenom ge våra kunder och samarbetspartner en tydlig
upplevelse av att vi levererar våra kärnvärden: förtroende, kompetens,
erfarenhet, säkerhet och innovation.
– Att vi följer anvisningar från arbetsmiljöverket och aktuella ENstandarder vid anborrning och blockering på trycksatta rör är en självklarhet, men vi förbättrar och förfinar hela tiden våra metoder och rutiner
för att uppfylla myndighets- och kundkrav på ett effektivare sätt. Det är
det vi kallar goda vanor, säger Peter Wrede, VD på Proco Services.
– Vårt ledningssystem för kvalitet ger oss ovärderlig hjälp i vårt för
bättringsarbete. Visst innebär det mer administration men utfallet vad
gäller kvalitet, effektivitet och säkerhet är desto värdefullare.
– Oberoende av anvisningar och standarder förvissar vi oss alltid om
högsta möjliga säkerhet i våra aktiviteter. Det uppnår vi genom erfarenhet, välutbildad personal, metodbeskrivningar och etablerade rutiner
för riskanalys.
– Vi har nyligen utökat vår kapacitet med en ny verktygsserie för blockering upp till 24 bars tryck och 120 ˚C. Det var en självklarhet att personalen skickades till leverantören i Italien för att både ta del av tillverkarens tester av verktygen och få utbildning i handhavande, tillägger
Peter Wrede.

Fem snabba frågor till
servicechef, Jacek Litwin
Hur länge har du jobbat hos Proco
Services?
– I drygt 10 år, de första 7 åren som
servicetekniker därefter arbetsledare
och sedan två år, servicechef.
Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Som servicechef har man många
bollar i luften men det främsta är att
ta emot beställningar från kunder och
planera det dagliga servicearbetet.
Vad är mest intressant i ditt jobb?
– Omväxlingen skulle jag säga, våra
uppdrag är av så skiftande art och
i olika miljöer. Sedan är det alltid tillfredställande när vi kan hjälpa kunder
som står inför komplexa och akuta
underhåll.
Ser du någon trend i de kundkontakter
du har?
– Ja, både miljö- och säkerhetsmedvetenheten har ökat. Det finns ett ökat
krav på riskanalyser, stort intresse att
ta del av våra rutiner samt en strävan
att påverka miljön så lite som möjligt.

Proco Services 24bars-verktyg under test med 40 bars vattentryck hos Ravetti i Italien.
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Till sist, är det något kunder ska tänka
på när de kontaktar Proco?
– Har man all fakta såsom dimension,
material, tryck, temperatur och yttre
miljö till hands när man ringer oss
går allt mycket smidigare, avslutar
Jacek Litwin.
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