
LOCTECH  
INDUSTRY SERVICES AB

HELHET – En leverantör med kunskap 
och ansvar för hela teknikområden. 

SAMARBETE – Tillsammans hittar vi 
den bästa lösningen. 

TRYGGHET – Snabba och effektiva 
insatser vid oförutsedda händelser. 

VÅRA  
LEDORD ÄR



Service av pumpar
Vi utför service och reparationer på samtliga 
pumpmodeller och storlekar både i vår an-
passade verkstad eller på plats ute hos dig 
som kund. Vår långa erfarenhet av mekanis-
ka tätningar gör att vi snabbt kan hjälpa Er 
med rätt tätningslösning utan att behöva 
modifiera pumpen.

Inför renovering eller inköp av ny pump/
pumpar utför vi mätning och beräkningar 
för att kunna säkerställa bästa ekonomiska 
lösning oavsett om det gäller renovering 
eller ny inköp. 

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda 
Er nya pumpar eller processlösningar både 
för industri och VA. Vi har alltid tillgång till ett 
antal pumpar och  
reservdelar med  
leverans inom  
48 timmar. 

Vi tar helhetsansvar för mekaniskt underhåll, vi arbetar målmedvetet i 
samarbete med er för att skapa bästa förutsättningar att utveckla under-
hållsarbetet, öka driftsäkerheten och på så sätt öka er lönsamhet. 

Vi är en kontakt som genom våra teknikers kunskapsbredd och vårt nät-
verk har tillgång till kompetenser för allt från det lilla till det stora inom 
service/underhållsprojekt. 

Ett hus bygger man från grunden. Rätt saker görs i rätt ordning, huset är 
komplett först när alla bitar är på plats, på samma sätt bygger vi våra  
samarbeten.



Applikationsoptimering,  
statiska och roterande tätningar, 
kompensatorer 
Detta har varigt grundbulten i LocTech 
sedan starten 1997, standardisering, lager-
optimering och lägsta livscykelkostnad. 

Service av fläktar
Vi har mer än 30 års erfarenhet av montage 
och service av fläktar, arbeten utförda på fält 
runt om i världen. 

Leverans & Installation av  
tätningar för roterande och  
statiska applikationer 
Vi tar ansvar från produkt till installerad 
tätning, vårt uppdrag att i samarbete med 
er lära oss er specifika anläggning, optimera 
och skapa en tät anläggning.

Kompositbeläggning
Vi utför beläggning med COMTECH kom-
positmaterial för att motverka korrosion, 
kemikaliangrepp, slitage och erosionskador. 
Kompositbeläggningen utförs på plats hos 
Er som kund eller i vår anpassade verkstad. 
Vi är ett av få företag som är certifierad app-
likatör för COMTECH kompositprogram. 

Mobil maskinbearbetning 
I samarbete med partner. 

Bultsträckning 
I samarbete med partner. 

ON-Site produktion av statiska  
packningar, renovering av spiral- 
lindade och kamprofilpackningar 
Vid stora revisionarbeten kan vi tillhandahålla 
komplett inredd packningsverkstad med per-
sonal som står hos er under hela revisionen. 

Reparationer i skift, samt standby 
dygnet runt 
Besiktningar av kanaler, 
kompensatorer, fläktar 
Vi besiktigar, dokumenterar och kommer med 
åtgärdsförslag. 

Material- och logistiktjänster 
Underhålls- och serviceavtal 
Anpassat efter era behov erbjuder vi samar-
betsavtal inom våra kompetensområden. 

Balancering, vibrationsmätning 
roterande utrustning 
Vi har kvalificerade tekniker med stor erfaren-
het. 

Montagetjänster 
Kvalificerat montage av maskiner och  
utrustning.



Påbörjad korrosion kan även stoppas 
genom användning av OXIFREE. 
Process och gruvindustri, offshore, varv och 
hamnar är idag exempel på branscher där 
OXIFREE flitigt används världen över.

I dag är OXIFREE etablerat i  
30 länder.

Miljövänligt och livsmedelsgodkänt
OXIFREE är ett miljövänligt och livsmedelsgod-
känt korrosionsskydd för metall baserat på cel-
lulosa och innehållande vegetabilisk olja som 
förhindrar fukt, vatten, damm och föroreningar 
att tränga in. 

Lätt att avlägsna!

Detta är idealistiskt för att skydda exempelvis 
flänsförband, ventiler, pumpar, bultförband, 
lagerhus, cisternfästen, balkfötter och räcken 
mot betong, kranar, gångjärn etc. i utsatta 
miljöer. 

SKYDDA DIN UTRUSTNING!
OXIFREE är ett korrosionsskydd i form av 
sprutbar cellulosabaserad polymer.



OXIFREE APPLICERAS MED MASKIN SOM FINNS 
I OLIKA STORLEKAR OCH UTFÖRANDE. 
För inspektioner samt mindre appliceringar finns även en service pistol.

Polymelt 12 Vikt: 55 Kg. 15 Amp. Polymelt SG1 Vikt: 1.2 Kg. 220-240 V

Polymelt 50 Vikt. 145 Kg. 30 Amp.

LOCTECH INDUSTRY SERVICES ÄR UTFÖRANDE  
PARTNER AV OXIFREE INOM INDUSTRIN I SVERIGE.



Isbjörnsvägen 11, 352 45 Växjö 
Telefon 0470-72 62 50  Fax 0470-72 93 23 

support@loctech.se  www.loctech.se

Säker drift utan störning
Förebyggande underhåll är ett effektivt sätt 
att undvika oplanerade åtgärder och är en 
garanti för säker drift utan störning. Mer-
parten av en anläggnings livscykelkostnad 
utgörs av underhållskostnader och med vår 
kompetens kan vi hjälpa till att sänka dessa.

LocTech Industry Services erbjuder en hel-
hetslösning gällande tillsyn, service  
och underhåll samt montage inom teknik- 
områdena: Pumpar, Fläktar, Tätningar för 
statiska och roterande applikationer.

Samarbetsavtal ger trygghet och 
kontinuitet
Det lönar sig att arbeta förebyggande och 
långsiktigt i nära samarbete. Därför erbjuder 
LocTech Industry Services olika former av 
samarbetsavtal, anpassade efter just dina 
behov.

Vi hjälper dig att förutse behovet av  
förändringar i tid och du får löpande  
dokumentation och åtgärdsförslag utifrån  
vår serviceinsats. Ett samarbetsavtal innebär 
att vi tillsammans med er alltid arbetar mot 
målet att säkerställa de optimalaste lösning-
arna utifrån driftsäkerhet och livscykel- 
kostnad för att förebygga de oplanerade 
åtgärderna.

En Kontakt
Vi har inte alla kompetenser och utrustningar, vi 
är en kontakt och ett samtal som ska räcka. Du 
som kund håller säkert med om att den person-
liga kontakten och engagemanget är mycket 
viktigt!

Ett underhållsprojekt kan innefatta ett antal 
företag, hos LocTech har du en avtalsansvarig 
som skapar sig en god kunskap om dina behov 
och din anläggning. Därför krävs det bara ett 
samtal för att du ska kunna få en snabb och 
effektiv insats.

Din avtalsansvarige tillsammans med vår  
projektchef skapar det team och dom resurser 
som behövs för att optimera din anläggning, 
idag och i framtiden.

Om det blir akut
Som kund till LocTech är du alltid prioriterad, 
om ett akut behov skulle uppstå kan ni dygnet 
runt ringa vår jourtelefon. Vi sätter snabbt ihop 
ett team med rätt kompetenser och ser till att 
lösa ditt problem.

Genom våra samarbetspartners har vi möjlighet 
att snabbt få fram rätt produkt som behövs, vare 
sig det gäller fläktar, pumpar, specialtätningar 
eller andra komponenter.

Vår affärsidé
Vi ska i nära samarbete med underhållsav-
delningar inom processindustri skapa ökade 
resurser.

Vi ska genom kompetens och engagemang 
alltid uppnå bästa möjliga service och total- 
ekonomi för kunderna.

Vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer vad gäller 
kvalitet, service, leveranssäkerhet och dokumentation. 

De produkter vi väljer ska vara uppbyggda med standard- 
komponenter för att garantera utbytesmaterial. Produkter väljs 
också utifrån högsta driftlängd samt livscykelkostnad.


