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KOMPONENTSALG

3 NAVNE – ÉN VIRKSOMHED – BEDSTE SERVICE
Vores kompetente serviceteam renoverer og servicerer alle fabrikater. Med mere end 20 servicebiler kan vi reagere, når problemet
opstår, og servicere jer on location. Med afdelinger i Brøndby,
Odense, Kolding, Esbjerg, Silkeborg og Aalborg kan vi hurtigt rykke
ud i hele landet.
Vores servicebiler indeholder de mest gængse komponenter,
værktøjer og testudstyr, så vi hurtigt kan udbedre fejlen – og
hydraulikken kører igen.
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VI TILBYDER SERVICE INDEN
FOR FØLGENDE OMRÅDER
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Industrien
Landbruget
Vindmølleindustrien
Entreprenørmateriel
Marine og offshore
Broer
Kraner
Færgeklapper og ramper
Affald- og miljøhåndtering
Forbrændingsanlæg
Rensningsanlæg og overløbsbassiner
Fødevareindustrien
Mobilhydraulik
Pullerter
Redningsudstyr fra Lukas og Vetter

SERVICEAFTALE
DRIFTSSIKKERHED OG LEVETID ER EN
AFGØRENDE FAKTOR FOR BRUGERE AF
HYDRAULIK.
Vi tilbyder et forebyggende tjek af hydrauliksystemer, som
sikrer, at hydraulikken fungerer optimalt – med reduceret fare
for nedbrud og driftsstop, som kan koste dyrt.
Et serviceeftersyn omfatter normalt:
• Udskiftning af filtre, samt kontrol af olien
• Justering af anlægget, samt visuel gennemgang for utætheder
• Eftersyn af slangers tilstand for brud og slitage
• Kontrol af akkumulatorer
• Gennemgang og opdatering af hydraulikdiagram
• Vores anbefalinger til forbedringer
Vi reparerer og servicerer komponenter og systemer
fra alle fabrikanter.

SERVICE TELEFON
+45 70 20 04 11

REPARATION OG TEST PÅ EGNE VÆRKSTEDER
REPARATION OG TEST
PÅ EGNE VÆRKSTEDER
Pumpe- og motorreparation.
Vi har stor ekspertise indenfor reparation og test af pumper og
motorer. På eget værksted råder vi over flere testbænke og andet
udstyr til dette, ligesom vi lagerfører en del reservedele.
Cylinderreparation.
Vi renoverer cylindre - uanset størrelse. Vores værksted har
bearbejdningsmaskiner og et stort lager af stangmateriel
og pakninger.
Servo- og proportionalventiler.
Vi har en automatisk teststand for kontrol, reparation og
justering af servo- og proportionalventiler.
Offshoreudstyr.
På vores værksteder renoverer og tester vi ofte avanceret
offshoreudstyr.

SLANGER

Sprænger en slange, står vi klar med
reservedele til udskiftning - både
erstatning til den havarerede, men også
til udskiftning af andre modne/slidte
slanger.
På eget værksted kan vi tilbyde flushing
og tryktest af slanger i henhold til ønsket
NAS eller ISO kode.

MONTAGE
Vi har stor erfaring i installation af nye anlæg samt ombygning,
udvidelse og flytning af eksisterende anlæg, både i Danmark
og i udlandet. Hvis opgaven kræver det, medbringer vi vores
mobile værksted indrettet i en 20-fods container.

SERVICE ON LOCATION
Er et anlæg havareret eller udsat for nedbrud, foretager vi
renovering af pumper, cylindre, ventiler og motorer. Med et stort
lager af reservedele udbedrer vi skaderne hurtigst muligt.

AVANCERET MÅLEVÆRKTØJ

GODKENDELSER

• ISO9001-certificeret
• Godkendt til offshore-arbejde
• G
 odkendelse af kraner og
hejseudstyr kategori B

Da vi råder over avanceret måleværktøj til fejlfinding, kan vi
analysere og lave fejlfinding på alle fabrikater af hydraulisk
udstyr. Dermed kan vi komme nedbrud i forkøbet og sikre
stabilitet.

DØGNVAGT
Uanset hvornår et teknisk uheld opstår, kan vi kontaktes 24
timer i døgnet på +45 70 20 04 11.
Med et stort ingeniørteam i baghånden kan vi yde assistance
og service uanset problemets omfang eller kompleksitet.

ET KOMPETENT HOLD

KOMPONENTSALG

Vi er et stærkt, landsdækkende team med omkring 70 kompetente ansatte fra ingeniører til teknikere, der alle besidder stort
knowhow, opbygget gennem mange års leverance og installation af hydraulik og smørestationer til danske og internationale
virksomheder. Vores kernekompetence er hydrauliske løsninger,
specifikt udviklet til vores kunders behov.

Vi lagerfører et bredt program af hydraulikkomponenter
fra nogle af verdens førende producenter.

EKSPERTER I HYDRAULISKE SYSTEMER
Vi har mange års erfaring med at projektere og bygge hydrauliksystemer i alle størrelser.

WE KNOW HOW
AVN Hydraulik, BB Hydraulik
Service og AVN Hydropower
er en del af AVN Gruppen, der
leverer produkter, rådgivning
og service til de ledende
spillere i den danske og
internationale industri, samt
vind- og energisektoren.
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AVN HYDROPOWER

AVN HYDRAULIK A/S

AVN HYDROPOWER A/S

BB HYDRAULIK SERVICE A/S

Dalager 5
DK-2605 Brøndby
Tel: +45 70 20 04 11
avn.hydraulik@avn.dk

Lammefjordsvej 2
DK-6715 Esbjerg N
Tel: +45 70 20 04 11
avn.hydropower@avn.dk

Handelsvej 6
DK-5260 Odense S
Tel: +45 70 22 11 25
bb-hydraulik@mail.dk

Servicekontor:
Bergsøesvej 14
DK-8600 Silkeborg

Serviceafdelinger:
Kokholm 5, DK-6000 Kolding
Tarmvej 3, DK-9220 Ålborg Ø
Dalager 5, DK-2605 Brøndby

www.avn.dk
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