
 

Vår idé är att underhållsarbete i form av anborrning och blocke ring 
på trycksatta rörsystem i mindre dimensioner lämpar sig bäst för 
de rörentreprenörer som befinner sig närmast kunden. Genom vårt 
erbjudande kan slutkunder, oavsett var de befinner sig, få tillgång 
till ett säkert och tryggt underhållsarbete med utrustning som vi av 
erfarenhet vet fungerar bra.

Det vi erbjuder är utrustning för blockering av trycksatta rör upp 
till 10 bars tryck, maximalt 80 °C i dimension DN20–DN50 och 
utrustning för anborrning på trycksatta rör upp till 12 bars tryck, 
maximalt 80 °C för påstick i dimension DN20–DN65. Tekniken   
i utrustnigen för blockering baseras på solida block eringskroppar  
och inte på ballonger. All utrustning är anpassad för provtryckning 
innan underhållsarbete påbörjas.

Läs gärna mer på www.proco.se.

Proco Services AB (Huvudkontor)
Drivhjulsvägen 30B  SE-126 30 Hägersten 
Tel +46 8 734 05 80
E-post info@proco.se 

Proco Services AB (Filial syd)
Brovägen 12  SE-266 75 Hjärnarp
Tel +46 43 147 80 20
www.proco.se

Vi erbjuder nu våra kunder att hyra eller köpa viss utrustning för arbeten på trycksatta 
rörsystem. Naturligtvis tillhandahåller vi även tillhörande förbrukningsmaterial i form 
av anborrningsok och blockeringsbyglar.

PRESSMEDDELANDE

Hyr eller köp utrustning  
för anborrning och blockering

Proco Services blockeringsutrustning Ministop ¾” – 2”, anpassad för Cu22 till DN50.

Anborrningsok
 Proco Services rostfria anborrningsok 
används för permanenta påstick på olika 
rörtyper för vatten, gas och petrokemiska  
vätskor. Levereras inklusive ventil med 
invändig gänga.
  I och med att vi själva genomför mer än 
1 100 anborrningar per år har vi både ett 
stort lager och kan erbjuda förmånliga 
priser på anborrningsok.
 Våra anborrningsok passar till de flesta 
på marknaden förkommande utrustningar  
för anborrning, inklusive NoTap Tiger 
Connect och Tonisco Junior.

Anborrningsok från Proco Services.

Teknisk support
Proco Services har lång erfarenhet av 
anborrning och blockering på trycksatta 
rörsystem. När ni hyr eller köper viss 
utrustning eller förbrukningsmaterial från  
oss har ni alltid teknisk support eller råd - 
givning till hands. Naturligtvis erhåller 
ni utbildning på utrustning ni köper och 
utrustning för uthyrning är alltid genom-
gången av våra servicetekniker.

Säljkontakt
 Region Mellan/Norr:
Manuele Ricatti
08 734 05 88

 Region Syd:
Thomas Backlund
08 734 05 89


