Nøglekompetencer i Esbjerg

Esbjerg
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SH Group udvikler, producerer og servicerer hydrauliske,
mekaniske og elektriske løsninger til marine, olie og gas,
offshore vind og andre industrielle sektorer.
Hovedkvarter

Svendborg

Flere kompetencer
og mere
arbejdskraft

Hydraulisk

service

service

Projekt
ledelse

Kran/LSA
service

Inspektion
Fejlfinding
Reparation

Fokusområder

Om SH Group

Vi leverer specialiseret service løsninger og håndterer alle
service aspekter såsom vedligeholdelse, modifikationer,
overhaling, test og installation.

Marine . Industri . Offshore

In-house produktionsfaciliteter
Med mere end 50 ingeniører og teknikere, kombineret
med in-house smede- og maskinværksted samt
automation- og hydraulik værksteder kan vi håndtere
enhver produktions eller teknisk forespørgsel, uanset
lokation.
Hurtig løsning leveret til tiden
Vores forretningsmodel gør det muligt for os, at sende de
rigtige folk med de rigtige kompetancer. Samtidig fungerer
vi som projektleder, hvorved du som kunde kun har én
kontaktperson. Det giver hurtig og korrekt service med
mindre nedetid for din produktion.
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Inspektion . Fejlfinding . Reparation

SERVICE
Ventiler . Kraner/LSA . Hydraulik
Mekanik . Elektrik

Kranservice - Onshore og offshore
Inspektion, fejlfinding og reparation
Installation og idriftsættelse
Obligatorisk og lovmæssig 1 og 5 års undersøgelse
Obligatorisk og lovmæssig belastningstest
Overhaling af cylindre og gear
SH Group har 4 ansatte med B1certifikat, og SH Group
har et A1 B1certifikat, begge certifikater er godkendt
af DMA & NMA.
Kranservice med CRALOG©
SH Groups hydraulik ingeniører
har afsluttet CRALOG©
træningsprogram. Vi er trænet
og kvalificeret til at inspicere,
vedligeholde og reparere alle typer
redningsbåde MOB både, davits
og kraner.

Life-Saving Appliances - LSA
Livbåde, redningsflåde, redningsbåd systemer, fritfalds
livbåde, osv.
Inspektion, fejlfinding og reparation
Installation og idriftsættelse
Obligatorisk og lovmæssig 1 og 5 års undersøgelse
Obligatorisk og lovmæssig belastningstest
Overhaling af cylindre og gear
Erstatning af wire

Hydraulik
Servicering af hydrauliske strømforsyningsenheder og
systemer
Komponent overhaling på pumper, motorer, ventiler,
cylindre, osv. eller produktion af nye komponenter
Tryk testing/flushing på hydrauliske systemer
Rørinstallationer op til 115 x 15 mm on-site
Slange registrering og vedligeholdelsesprogram
Udførelse af udstyrsopmærkning hos kunden
Fejlfinding
Opgradering af eksisterende udstyr

Onsite ventil og aktuator service
Med SH Groups højtuddannede ventil team leverer vi service
og vedligeholdelse, offshore og onshore i hele verden 24/7.
Service
Reparationer
Test
Undersøgelse
Installation
Re-certificering
Positioner kalibrering
Teknisk felt support
Fejlanalyse
Ventil diagnosticering
PPM tjek

Elektrisk service
Installation og service til både marine, on/offshore og
Ex områder
Strømtavle og afbryder service
Inspektion, fejlfinding og reparation
Design, modifikation og opgradering tilgængelig
onsite eller på værksted
Installation og idriftsættelse
Test og certificering
Teknisk support og reservedele
Serviceaftaler
In-house tavleværksted og automationsafdeling
Projektledelse, rådgivning og opsyn

Overordnet service - Onshore og offshore
Inspektion, fejlfinding, reparation og certificering på alt
slags udstyr fra forskellige områder.
Overhaling af spil, kraner, fortøjnings- og ankerspil, 		
produktionsudstyr, osv.
Vi specialiserer i komplet servicering af “Launch and 		
Recovery Systems” (Spil og A-rammer).
Spoling med data log på umbilicals onsite overalt
i verden.
Renovering af agterstævn, ophængte dæk og bov 		
porte. Produktion af døre og ramper.
Overhaling af afbrydere, strømtavler, motorer og
generatorer inkl. demobilisering / mobilisering samt
laser justering.

