Proco Services höjer ribban
Sedan 2005 har efterfrågan på våra tjänster stadigt ökat. Den senaste
tolvmånadersperioden har vi genomfört 1 000 ingrepp på trycksatta
ledningar, av dessa var cirka 700 stycken blockeringar. Vi ser i dagsläget
att ett stort intresse växer för våra tjänster inom fjärrvärme, VA och
VVS. Fler montörer och en teknisk säljare har anställts under året för
att möta efterfrågan.
För att bli ännu bättre på att tillgodose våra kunders önskemål och
krav har vi också utökat vår verktygskapacitet, både till antal men
även med en rejäl prestandaökning. Vi kan idag erbjuda blockering
av ledningar med tryck upp till 24 bar och 120 ˚C med en ny generation
blockeringsverktyg från Ravetti.
Samtidigt pågår också en vidareutveckling av våra egna verktyg och
med den nya generationen verktyg är antalet moment färre och därmed
tidsåtgången mindre vid varje blockering. Dessutom är den stos som
vi lämnar kvar på röret efter en blockering mycket mindre än tidigare.
Förutom ett bredare arbetsområde innebär detta att vi klarar fler
blockeringar samtidigt i samma dimension.

Utökat arbetsområde
blockering

anborrning

Rördimension

DN10–DN600

DN10–DN∞

Tryck

≤ 24 bar

≤ 25 bar

Temperatur

-10° till 120 °C

-20 till 200 °C

Media

Vatten, hetvatten, ånga,
tryckluft, lut, slam, glykol,
gaser, alkalier, oljor m.fl.

Rörtyper

Gråjärn, segjärn, stål, rostfritt,
koppar, plast, betong m.fl.

Ökad närvaro hos våra kunder
Den första september började vår
nya tekniska säljare Kristofer Jonsson
arbeta på Proco Services och blev
därmed en viktig länk i satsningen
på ökad närvaro hos kunder och samarbetspartners.
Kristofer är civilingenjör med en
bakgrund inom maskinteknik och
har erfarenhet av projektledning, säljstöd och tredjepartskontroll av hållfasthet. I sin roll kommer han hjälpa
Proco Services att på ett tydligare
sätt förstå våra kunders krav och därigenom ha goda förutsättningar att
erbjuda säkra och effektiva lösningar
för såväl nya som befintliga kunder.
Ni träffar Kristofer Jonsson i vår
monter A08:21 på Fjärrvärmemässan
27–29 september.

Procos verktyg på DN600 fjärrvärmeledning.
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