Proco Services stärker
närvaron i södra Sverige
Proco Services målsättning är att ge våra kunder en god tillgänglighet
av anborrning- och blockeringstjänster oavsett var behovet finns.
Ett steg i den riktningen är att etablera lokal närvaro med både personal
och verktyg.
Det är bråda dagar för tekniker och säljare på Proco Services filial syd
i Hjärnarp utanför Ängelholm. Med större lokaler, både verkstad och
kontor, fler tekniker och servicebilar blir det mycket att stå i för person
alen för att få allt i ordning.
– Vi har haft en del att göra här, men nu är allt på plats med större
lager, fler verktyg, fullt utrustade servicebilar med mera, vilket visas
med stor uppskattning av våra kunder i södra Sverige, säger Thomas
Backlund, försäljningsansvarig för region syd på Proco Services.
– Vi är nu är helt självgående med närhet till både Helsingborg,
Malmö och Göteborg. Det innebär att tillgängligheten på våra blocke
ringstjänster i regionen blir mycket högre och därmed får våra kunder
en större möjlighet att spara både tid och pengar i sina underhålls
arbeten, tillägger Thomas Backlund.

Trasiga ventiler, inget hinder
Proco Services blockeringsteknik
möjliggör underhåll av undercen
traler eller kylanläggningar trots
avsaknaden av eller icke fungerande
avstängningsventiler.

Blockering med DN80-verktyg på kyla
i Helsingborg.

Trygg hantering av rostangrepp
Ett allvarligt rostangrepp på fjärr
värmeledningarna under E6 i Halmstad krävde omedelbara åtgärder.
Utmaningen för Halmstads Energi och
Miljö som tillhandahåller fjärrvärmen
i regionen var att tillgången på under
hållsmaterial och svetsare låg 14 dagar
fram i tiden. Rostangreppet var dock
så pass allvarligt att man beslutade
att ta kontakt med Proco Services
i förbyggande syfte.
Tekniker från Proco anborrade
DN200-ledningarna och monterade
blockeringsverktyg i ”stand-by” läge
för eventuell snabb blockering om ett
läckage skulle uppstå. Det skedde inte,
utan blockeringarna aktiverades när
underhållsresurser var på plats och
rostangreppet kunde åtgärdas säkert
och utan störningar för Halmstads
Energi och Miljös fjärrvärmekunder.
Thomas Backlund (mitten) tillsammans med teknikerna Joel Gribbson (till vänster) och
Kalle Svantesson(till höger).
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