
Är ditt trycklufts- och kompressorsystem säkert? Vet dina medarbetare hur man arbetar 
med systemet på ett säkert sätt?
 Våra servicetekniker har stor erfarenhet av hur ett kompressorsystem fungerar och är 
medvetna om de risker som kan finnas med att arbeta med tryckluft. 
 Tillsammans med genomför vi en riskanalys av er tryckluftsanläggning. Välja att göra en 
analys för enbart utrustningen i kompressorrummet eller en komplett risk- och säkerhetsa-
nalys av hela tryckluftsanläggningen.
 Analysen utmynnar i en komplett rapport och förslag på lämpliga åtgärder för att minimera 
riskerna. 
 
Höj kompetensen
Vi har mycket samlad erfarenhet och kunskap inom företaget som vi gärna delar med oss 
av! Du och dina medarbetare kan få utbildning inom tryckluft, kompressoranläggning, säker-
het, energieffektivitet och andra områden som berör ett tryckluftssystem.
 Vi skräddarsyr utbildningen och hittar lämpligt område, nivå och omfattning. 
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Helhetslösningar för en kostnadseffektiv och driftsäker tryckluftsanläggning 

→ Projektering
→ Installation
→ Service & serviceavtal
→ Energianalys
→ Läcksökning 

En oberoende samarbetspartner
Höglandets Kompressorservice är märkesoberoende. Det är ett aktivt val, eftersom vi vill 
ge alla kunder samma bemötande och service. Vi säljer tryckluftskompressorer, kyltorkar, 
absorptionstorkar, filter och kondensreningsverk från marknadens ledande leverantörer, 
bland annat Gardner Denver, och håller oss à jour med den tekniska utvecklingen. Vi servar 
alla typer av kompressorer och har ett brett utbud av reservdelar från alla varumärken. Vi är 
dessutom auktoriserad servicefirma för Gardner Denver, beko och Donaldson-Ultra Filter. 
Vi säljer också begagnade tryckluftkompressorer av hög kvalitet !

Alltid redo! 
Ring vårt journummer 070-3270758
Med vår hjälp kan du undvika kostsamma driftstopp. Vi erbjuder jourservice för trycklufts-
kompressorer dygnet runt.

Höglandets Kompressorservice är en ledande leverantör av kompressoranläggningar. 
Vi erbjuder helhetslösningar med projektering, installation och service till kunder i södra 
Sverige. Höglandets Kompressorservice är ett familjeföretag med kontinuitet, etablerat 
redan 1979, som präglas av professionalism och engagemang. Huvudkontor och lager 
finns i nya lokaler i centrala Nässjö med ett kompletterande servicecenter i Ljungby.


