
Armatec A/S er en vidensvirksomhed, der udvikler 
skræddersyede koncepter til vand, opvarmning, 
køling og proces i Norden. Armatec ejes af  
Ernström Gruppen og er en nordisk koncern med 
kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Vi omsætter for SEK 1.000 millioner i Norden  
og har mere end 250 ansatte. Armatec blev 
grundlagt i 2003, men har mere end 70 års  
erfaring i branchen og repræsenterer stærke 
mærker som Alfa Laval, Bernard Controls,  
Flowserve og LESER på det nordiske marked.

Læs mere på www.armatec.dk

Om Armatec
Den rigtige  
service gør  
forskellen

INDUSTRIEL PUMPESERVICE

Vi tager os af dine pumper, enten hos  
dig eller på vores serviceværksted i 
Glostrup. 

For at booke en aftale, kan du enten 
skrive et par linjer eller ringe til vores 
serviceansvarlig i pumpeafdelingen.

Telefon: +45 46 96 00 00
E-mail: pumpe@armatec.dk

Vi er her for dig

+45 46 96 00 00

Armatec A/S
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Henrik Mørch 
Telefon: +45 24 96 26 64
E-mail: hm@armatec.dk
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Vi holder  
dine pumper  
kørende

Service igennem  
pumpens livscyklus

Vi tilbyder både forebyggende og afhjælpende 
service og vi kan også stå for at lave en skrædder-
syet serviceplan til netop din virksomhed.

Du kan føle dig sikker på, at vi altid bruger originale 
reservedele med garanti. Det øger driftssikkerheden 
og giver dig mulighed for at opretholde dine 
certificeringer. Det udførte arbejde og forslag til 
yderligere foranstaltninger bliver altid dokumenteret.

 

Vi tilbyder professionel pumpeservice hele vejen 
fra opstart til udskiftning. Kontakt os, så laver vi et 
tilbudsforslag til præcis det du ønsker skiftet. 

Korrekt dimensionerede pumper giver 
den rigtige drivkraft og reducerer risikoen 
for nedetid. Men der er mange typer af 
pumper, hver med egne servicebehov.

Det kan være en udfordring af finde ud af, 
hvor og hvorfor der er problemer med en 
pumpe. Vi indsamler fakta og observerer 
på stedet og bruger metoder baseret på 
erfaring og information fra producenten. 
Udførlig dokumentation om arbejdet og 
anbefalede tilrettelser leveres efter ønske. 

Opstartskontrol giver dig en problemfri
drift fra dag ét. Vi sørger for, at dine
pumper er korrekt installeret samt at
installationen er tæt og fejlfri. Ønsker du 
en beskrivelse af det udførte arbejde, så 
leverer vi gladeligt det.

Med installationskontrol sørger vi for, at 
pumperne er klar til idriftsættelse. Vi kontrollerer, 
at installationen udføres i overensstemmelse 
med instruktioner fra pumpeproducenten. Alt 
arbejde er dokumenteret - du modtager et 
separat dokument med dokumentation, der 
tydeliggør hvad og hvorfor vi har gjort som vi har. 

Vi leverer udelukkende
originale reservedele for at 
sikre funktion, pålidelighed 
samt garanti af dine pumper.
Du får garanti på alle dele 
og adgang til dokumentation 
fra producenten. Kun brugen 
af originale dele sikrer dig 
certificeringer.

Situationen afgør, om vi reparerer 
din pumpe på stedet eller på vores 
serviceværksted i Glostrup. Om 
nødvendigt har vi også direkte adgang 
til rådgivning fra eksterne leverandører. 
Vi leverer en unik service, kun 
originale reservedele samt detaljeret 
dokumentation.
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