
Montageverkstad



Visste du att Alfotech erbjuder
certifierad svetsning från vår
montageverkstad?
Skräddarsydda montageuppdrag
Ut över att utveckla och producera speciallösningar kan vi med vår in-house montage-
verkstad anpassa och svetsa samman lösningar och skräddarsy till samtliga dina behov. 
Det kan exempelvis vara, utifrån dina exakta önskemål och krav, att svetsa speciella 
fittings eller ventiler på slanglösningar till användning i livsmedels- eller pharma-industrin, 
om du har speciella muffar eller gängor, som vi inte lagerför, kan vi också bearbeta och 
svetsa dem på våra lösningar. Vi kan från våra välsorterade lager plocka och montera 
speciallösningarna och leverera dem från dag till dag.

Har du behov av hjälp till de mer typiska montageuppdragen, som tex. återmontera eller
att fästa annorlunda muttrar eller kragar, hjälper vi också gärna till med det. Vid ett åter-
montage återanvänder vi dina slangkopplingar. Vi demonterar slangändarna från den 
använda slangen och pressar den använda slangtappen på en ny slang med en ny muff. 
Härigenom kan du spara upp till 60% på dina slangkostnader. Därutöver förlänger du 
livstiden på dina slangar markant, när de optimeras till driftsförhållandena.

Certifikat och dokumentation
Lagstiftningen är grunden för villkoren att producera livsmedel och farmaceutiska produk-
ter i Sverige. Vi säkrar alltid att alla våra komponenter lever upp till den gällande lag-
stiftningen och du kan därför alltid kontakta oss för att få utlevererat certifikat på slangar 
och fittings levererade från Alfotech. På det sättet tryggar vi din process till att uppfylla 
gällande lagar.

Speciallösningar
Både inom fittings och slangar kan vi
utveckla kundanpassade lösningar. Detta
kan tex. vara kopplingar från olika delar
som ligger utanför standard programmen.

RING +46 (0) 721 92 65 90
... om du är intresserad i att få
tala om möjligheterna för unika
lösningar och skräddarsytt montage.



Vi kan hjälpa dig, om du har behov av:
•  Material-överensstämmelseförklaring
•  Dokumentation om spårbarhet
•  Ytjämnhet och profilmätning
•  Material certifikat med Global och Specifik Migrationstest
•  Märkning
• Påtryckning av batchnummer
•  Tryckprovscertifikat

Svetsning och anpassning
På svetsverkstaden använder vi den nyaste TIG-svetsteknologin och vi är 
certifierade på rörsvetsning i alla dimensioner som mejerirör från Ø 6 mm 
och uppåt.

Alle våra svets-fittings och rör är gjorda av Austenitiskt Syrafast Rostfritt
stål, mer känt som EN 1.4404 / AISI 316L. Stål EN 1.4404 /AISI 316L är 
den bästa och mest använda stålkvalitén inom livsmedels- och farma-
industrien, då den både är ytterst korrosionsbeständig samt mycket 
lämplig till svetsning. Vi använder alltid Formier gas som skyddsgas, 
då den ger det bästa skyddet av stålets kvalitet och samtidigt ett bättre 
visuellt resultat. Svetszonen restaureras därefter med putsning om inget 
annat avtalats.

Montering och kemikalier
Vid våra avslutande montage är det ofta nödvändigt att använda smörj-
medel, glidmedel samt gängtätning för att uppnå det bästa resultatet.
Vid dessa tillfällen använder vi alltid NSF-godkända produkter. Produk-
terna är klassificerade som ej-giftiga, och vi påverkar därmed uteslu-
tande Er produktion positivt.

”Ange vilken temperatur och vilket media 

som skall transporteras, så finner vi den bästa 

och på sikt billigaste lösningen”
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Lösninger som skapar sammanhang
Alfotech är mer än bara en leverantör. Vi delar våran kunskap och erfarenhet 
med dig, och finner tillsammans lösningar som skapar sammanhang.

Vi är specialister i tekniska komponenter, reservdelar och rådgivning till livs-
medels-, kemi- och farmaindustrin i Danmark och resten av norden.

Med mer än 25 års branschkunskap inom processindustrin, har vi dessutom 
erfarenhet och kunskap till att utveckla och producera kundanpassade spe-
ciallösningar vid tillfällen och driftssituationer, som inte täcks av standardpro-
grammen. 

Vi kombinerar komponenter från erkända producenter och skapar unika lös-
ningar eller enskilda tekniska lösningar. Det ger säkerhet samt produktions-
mässiga och ekonomiska fördelar för Er. Vi säkrar naturligtvis, att alla våra 
produkter lever upp till gällande lagstiftning.


