
VAR FÅR 
DU LUFT 
IFRÅN?



VI JOBBAR FÖR HÖGTRYCK

Vi har decennier av er farenhet bakom oss,  
ambitionen och vil jan at t allt id sät ta kundens bästa i 
fokus. Det är inget v i  kompromissar med. Det kräver 
et t engagemang och genuint driv som jag är otrolig t 
stolt över at t se hos alla våra medarbetare. Vår t unika 
format i  et t per fekt anpassat upptagningsområde ger 
oss möjlighet at t upprät thålla den höga ser vice- 
nivå som är vår t signum. 

Vi tar dina problem på största allvar, på årets alla 
dagar. Läs mer om vår dygnet runt- jour längre fram i 
den här presentationen. V i ser ödmjukt fram emot at t 
ta ansvar för den så v ik tiga tr yckluf tsproduktionen  
– i  just din verksamhet. 

Malin Annerhul t ,  VD



Höglandets Kompressorservice är en erfaren samarbetspartner med 
kompetensen att ta ett helhetsåtagande. Vi projekterar och installerar 
kompletta anläggningar och kan utföra service på alla typer av 
kompressorer – även på de som vi inte själva har installerat.

Utvecklingen inom produktion och automation går snabbt. Därför 
vidareutbildar vi oss ständigt för att hålla hög kompetens. Energioptime-
ring, läckagesökning och riskanalys är några av redskapen vi använder 
för att hjälpa dig att få en energieffektiv och säker tryckluftsanläggning.  
Välkommen till oss på Höglandets Kompressorservice – vi är mästare på 
att lösa problem och göra förbättringar. 

VÅR KOMPETENS

KOMPETENS



GEMENSK AP OCH TRIVSEL 
– VÅR VÄRDEGRUND
Vi är stolta över vår gemenskap – det är den som är grunden till vårt täta interna samarbete.  
Vi hjälper varandra med de problem och behov som kan uppstå för våra kunder. 

Medarbetare som trivs stannar länge och bygger erfarenhet och samspel i arbetsgruppen – det 
ger dig en trygg samarbetspartner. Vi valde att bygga en ny fastighet, anpassa och inreda den från 
grunden för att göra vår vardag mer lättarbetad och trivsam. Hemkänsla blev ledordet för hur vi 
inredde kontors-, mötes- och lunchrum. 

Vår fredagsfrukost är en viktig del i hur vi arbetar aktivt för att skapa gemenskap och trivsel. Vi summerar 
veckan som har gått och pratar om den kommande, på så sätt får vi en inblick i varandras planering. 



SERVICE OCH  
UNDERHÅLL 
Regelbundet underhåll skapar förutsättningar för en längre  
teknisk livslängd och en bättre driftsekonomi. Hos oss är det 
samma servicetekniker som projekterar, installerar, sköter 
underhåll och – om möjligt – även servar din kompressor-
anläggning vid akuta problem. 

TJÄNSTER
Vi erbjuder en rad kompletterande 
tjänster för att din anläggning ska 
vara så effektiv och väl fungerande 
som möjligt. Det innebär att du kan 
ägna dig åt det du behöver i din 
verksamhet – med oss som partner 
får du en tryggare arbetsdag. 
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Våra servicetekniker är auktoriserade och vi 
vidareutbildar oss kontinuerligt för att kunna 
erbjuda de tjänster som marknaden kräver.

Med en energianalys 
säkerställer du att dina  
energikostnader och 
din miljöpåverkan 
ligger på ett minimum. 
Med förebyggande 
arbete undviker du att 
läcka onödiga kostnader. 
Därför bör en läckage- 
sökning utföras regel-
bundet. 

FÖRSÄLJNING
Vårt kunnande, vår erfarenhet och förmåga att tolka resultat 
på ett korrekt sätt tillsammans med vår tillgång till den senaste 
teknologin inom mätteknik – gör att vi kan garantera en optimal 
lösning på din anläggning. 
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GARDNER DENVER  
– THE PERFECT FIT
Gardner Denver grundades 
1859, är globalt världs-
ledande och är sedan 
decennier vår leverantör 
av nya kompressorer. GD 
utvecklar kompressorer 
i premiumsegmentet – 
kompressorer som ligger i 
framkant i energieffektivitet 
och är nyskapande
både i design, utveckling 
och tillverkning.
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För att säkerhetsställa att du får den kompressor 
som passar just din anläggning utför vi en grundlig 
behovsanalys. Simuleringar och beräkningar görs för 
att få fram vilken eller vilka lösningar som passar bäst 
med tanke på driftsäkerhet och resursutnyttjande. 
När du gör en nyinvestering  garanterar vi att rätt 
storlek levereras till din anläggning.  
Med oss som auktoriserad servicepartner för Gardner 
Denvers kompressorer erbjuds en utökad garanti på 
10 år på nya produkter. 
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Arbetsmiljöverkets 
(AFS 2017:3) kräver att 
riskbedömning gjorts på 
alla trycksatta anordningar. 
En säker arbetsmiljö ger en 
rad andra fördelar såsom 
kostnadsbesparingar  
och en ökad kunskap  
om anläggningen. 
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ENERGIBESPARING

Hur mycket energi som kan sparas skiljer sig åt mellan olika 
typer av anläggningar och produktion. Oavsett hur mycket 
eller lite så brinner vi för att ge dig den mest effektiva driften. 

Det finns olika kombinationer av kompressorer, med 
fast eller frekvensstyrt varvtal, kanske i en kombination och 
kanske tillsammans med Gardner Denvers intelligenta styr-
system; GD Connect 4 eller 12.

Vi på Höglandets Kompressorservice chansar inte. Våra  
rekommendationer underbyggs alltid av en kapacitets-
mätning och vi utgår sen ifrån vad våra experters resultat 
och analys visar.

HUR MYCKET ENERGI  
K AN DU SPAR A?

kWh
VS-SERIEN sparar pengar och maximerar 
produktiviteten - Det är som att ha flera 
effektiva kompressorer i ett. Smart!
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ENERGIÅTGÅNG/ÅR - besparingsexempel



GARDNER DENVER
– KOMPRESSORER 
AV HÖGSTA KLASS 

ICONN

Gardner Denvers ”Industri 4.0-teknologi” övervakar och 
analyserar data i realtid och skickar ett meddelande 
så fort en avvikelse uppstår. iConn följer med alla nya 
kompressorer som levereras men den kan också köpas 
till en befintlig kompressor från Gardner Denver eller 
någon av de andra fabrikaten på marknaden. Tjänsten 
är molnbaserad och kostnadsfri.

MINSKAR DITT KOLDIOXIDAVTRYCK

Gardner Denvers kompressorer ger dig 
tillförlitliga granskningsverktyg så att du kan göra 
energibesparingar och minska ditt koldioxidavtryck. 
Den värme som genereras under kompression kan 
med Gardner Denver kompressorer användas för att 
generera varmvatten, driva värmesystem och processer 
i andra områden i anläggningen.

PRODUKTER

ATA- GRUPPEN ÄR E T T FAMIL JE FÖRE TAG 
OCH E T T AV S VERIGES LEDANDE SKOGS -
INDUS TRIBOL AG. GRUPPEN BES TÅR AV 
SE X SÅG VERK SANL ÄGGNING AR I  
SMÅL AND OCH SK ÅNE.

ATA Timber Rörviks sågverksanläggning 
behövde en långsiktig och funktionell 
kompressorlösning. De är idag nöjda 
ägare av en Gardner Denver ESM45.

ATA TIMBER 
RÖRVIK

Gardner Denvers kompressorer som är tystgående finns 
i spannet 2.2 – 500 kW med fast eller varierat varvtal. GD 
tillhandahåller också ett intelligent övergripande styrsystem, 
GD Connect 4 eller 12, som innebär att rätt kombination 
kompressorer alltid jobbar och kan minska energiförbruk-
ningen upp till 35 %. Det finns också en komplett produkt-
portfölj avseende luftefterbehandling.

Konstruktionen hos Gardner Denvers skruvpaket 
ger säker drift och enkelt underhåll för minimal 
stilleståndstid. Den effektiva kombinationen motor/drivning/
skruvpaket är konstruerad för att minska den specifika 
strömförbrukningen vilket ger lägre energikostnader. MIKAEL SVENSSON, ATA TIMBER RÖRVIK  

& MALIN ANNERHULT, HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE



SNABB SERVICE 
Vi kan snabbt ställa om vår planering och göra 
plats för akuta problem. 

HITTAR OPTIMALA LÖSNINGAR
Tack vare vår kunskap och erfarenhet hittar vi rätt 
kombination av utrustning som skapar en effektiv 
och säker drift. 

LÖSER ALLA PROBLEM
Den samlade kompetensen och kontinuitet bland 
våra medarbetare är en av våra främsta styrkor – 
tillsammans har vi löst de flesta problem som kan 
uppstå. 

RÄTT LEVERANS
När du gör en nyinvestering ser vi till att rätt 
storlek på kompressor levereras till anläggningen.  

SERVAR ALLA FABRIKAT 
Vi har lång erfarenhet av underhåll och repara-
tioner av alla fabrikat på marknaden och ett stort 
kontaktnät med teknisk support. 

HELHETSLÖSNINGAR
Vi har kunskap och erbjuder en mängd kring-
tjänster till tryckluftsproduktionen:

- ENERGIANALYS

- LÄCKAGESÖKNING

- RISKBEDÖMNING

- RÖRINSTALLATIONER

KUNSKAP
Våra servicetekniker är auktoriserade och alla 
våra medarbetare har en gedigen kunskap – 
baserad på både utbildning och lång erfarenhet. 
Vi vidareutbildar oss ständigt för att hålla hög 
kompetens kring den tekniska utvecklingen och på 
de nyheter som marknaden presenterar.

DYGNET RUNT-JOUR
På vårt journummer får du hjälp dygnet runt och 
på årets alla dagar. 

EGEN TEKNIKER
För att öka kännedomen om varje anläggningen är 
det samma person som projekterar, installerar och 
som senare sköter underhåll på anläggningen. Om 
möjligt, är det även samma person som kommer 
till varje servicebesök. 

TRYGGHET

MALIN ANNERHULT
VD / Försäljning 
070-768 72 94

MARCUS ROSANDER
Service och försäljning
070-200 98 28

DAN ANNERHULT
Service och försäljning
070-545 53 13

JEANETTE MAGNUSSON
Inköp och ekonomi
070-644 51 78

MARTIN AUSTLI
Service och försäljning
070-590 00 30

KJELL KARLSSON
Service och försäljning
070-519 99 12

Vårt upptagningsområde är Jönköpings-, Kronobergs- 
och Kalmar län samt norra Skåne. 
Journummer: 070-327 07 58

DYGNET RUNT-JOUR



HÖGLANDETS KOMPRESSORSERVICE | Box 229 | 571 23 NÄSSJÖ
Besöksadress: Bockängsgatan 5 | 571 38 NÄSSJÖ | Tel. 0380-188 60 | hkservice.se


