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Vå

En komplett serviceleverantör 
för roterande utrustning
Haveri på en pump, en fläkt eller annan roterande utrustning 
kan innebära kostsamma driftstopp. Läckande pumptätningar, 
obalans i en fläkt eller ett lagerhaveri innebär inte bara 
ekonomiska problem utan leder nästan alltid till följdproblem 
som kan sluta med driftstopp.
 
Ståthöga MA Teknik är verksamma inom många industrier. Vi erbjuder 
snabb och flexibel service på alla typer av roterande utrustning. Vi arbetar 
fabrikatsoberoende med förebyggande service, renoveringar, reparationer och 
uppgradering. Vi utför tätningsbyten, lagerbyten och vid behov tillverkning av 
axlar, foder och andra uttjänta delar efter den befintliga utrustningens mått.  
Det innebär nästan aldrig att ett objekt är för gammalt eller udda för att 
repareras. Rätt service i rätt tid är en viktig del i vår servicefilosofi.

 ¡ Pumpar

 ¡ Fläktar

 ¡ Omrörare

 ¡ Växellådor

 ¡ Övrig roterad utrustning

UppgraderadRepareradUtrustning



Beställ tätningsprodukter på tel. 011-31 49 50

Bra service och  
snabba leveranser  
– en självklarhet!

Rätt kompetens
Vi har erfarenheten, utrustningen och de hjälp-
medel som krävs för att provtrycka, reparera, 
balansera, uppgradera samt utföra funktionskontroll på pumpar, fläktar, växel- 
lådor – av alla typer och fabrikat. Vi anpassar arbetet efter uppdraget och utför 
servicearbeten på plats hos kund eller i vår verkstad.

Reservdelstillverkning
I vår maskinverkstad kan vi tillverka 
reservdelar som axlar, restriktions-
bussningar, adapterplattor och utföra 
avancerad maskinbearbetning som 
att fräsa kilspår, svarva gängor eller 
att bearbeta befintliga ytor. Med egen 
mekanisk verkstad kapar vi både 
kostnader och ledtider samt bibehåller 
kontrollen över projektet.

Balansering
All roterande utrustning genomgår 
slutkontroll och balansering innan den 
lämnar verkstaden. I vår balanserings- 
maskin balanserar vi utrustning upp till 
1400 mm i diameter eller axlar upp till 
2000 mm i längd.

Produkter på lager
Ofta krävs snabba reparationer för  
att undvika dyrbara stillestånd. Som 
återförsäljare för Chesterton har vi 
eget lager med över 2.000 artiklar: 
tätningar, packningar och reservdelar.  
Allt för att kunna erbjuda rätt och 
snabb service. 

Kompositbeläggningar
Vår avdelning för ytskydd belägger 
både pumpar, fläktar och annan 
utrustning med tjock- eller tunnfilms-
beläggningar beroende på behovet. 
Beläggningarna utförs för att undvika 
korrosion, minska friktion eller för att 
skydda utrustningens inre delar mot 
mekaniskt slitage.

Rätt tekniska produkter!
Över 2.000 artiklar på lager

Mekaniska tätningar

 ` Hög prestanda
 ` Patron & kassett
 ` Delade tätningar
 ` Intelligent teknik

SpiralTrac

 ` Avlägsnar partiklar
 ` Evakuerar luft
 ` Kyler
 ` Ökar livslängden

Boxpackningar

 ` Höga tryck &  
temperaturer 

 ` Kemikalier
 ` Livsmedel

Formbar packning

 ` Brett användnings- 
område

 ` Lättanvänd
 ` Tätar dåliga ytor

Kompositbeläggningar

 ` Korrosionsskydd
 ` Slitskydd
 ` Lägre friktion  

– ökad effekt

Våra servicetjänster:
 þ Funktionskontroll

 þ Tätnings- och lagerbyten

 þ Uppgraderingar

 þ Balansering

 þ Uppriktning

 þ Maskinbearbetning

 þ Svetsning

 þ Servicearbeten på plats

 þ Kompositbeläggning

 þ Provtryckning

 þ Tillverkning av reservdelar

 þ Märkning för spårbarhet

 þ Konsultation

 þ Produktförsäljning



Ståthöga MA Teknik AB  
Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping  
Tel 011-31 49 50 | Fax 011-23 89 10 
info@stathoga.se | www.stathoga.se
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Roterande utrustning

Rör

Maskinverkstad

Beläggning

Svets, plåt & smide

Cylindrar

Våra kompetenta medarbetare löser 
utmaningar, stora som små, med  
god sammanhållning och alltid med  
kunden i fokus.

Ståthöga MA Teknik är ett verkstadstekniskt 
försäljnings- och underhållsföretag med kontor 
och verkstäder i Norrköping, Kisa och Oxelösund. 
För oss står kunden alltid i centrum och varje 
projekt är en ny utmaning. Vår filosofi är att allt 
går att utveckla och göra lite bättre. Kompetent 
personal samt ett brett utbud av både produkter 
och tjänster gör oss till en stark underhållspartner. 
Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera 
just era behov!


