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SALES • RENTAL • ON-SITE SUPPORT

Jergo är ett internationellt verksamt företag som levererar tekniska produkter, lösningar och
tjänster. Våra specialområden är inom verksamheter som kraftproduktion, processindustri, olje- och
gasutvinning samt kemisk industri, men vår stora kompetens och långa erfarenhet fungerar alldeles
utmärkt även inom övriga industriområden.
Verksamheten startade 1989 och huvudkontoret ligger i Höganäs i nordvästra Skåne.
Vi är marknadsledande i Skandinavien när det gäller försäljning och uthyrning av mobila maskiner,
verktyg och tillbehör. Vi erbjuder helhetslösningar präglade av kvalitetstänkande och ansvar hela
vägen. Det ger dig som kund tidsbesparande och kostnadseffektiva lösningar utifrån dina behov.
Givetvis innehar vi Sellihca Certificate of Pre- Qualification och vi arbetar efter kvalitetssystemet
ISO 9002.
Kjetil Hatlebrekke
VD, Jergo Group

FÖRSÄLJNING

Vi erbjuder ett modernt och brett sortiment
av högkvalitativa produkter från de ledande
leverantörerna.

UTHYRNING

Det är inte alltid aktuellt att köpa verktyg och
maskiner. Då finns i stort sett alla utrustningar i
vårt sortiment att hyra.

ON-SITE SUPPORT

Service, underhåll och nyinstallation med mobila
maskiner och verktyg på plats hos våra kunder.

REPARATION OCH SERVICE

Vi reparerar alla fabrikat vi säljer och även andra
liknande utrustningar. Vi erbjuder också årligt
underhåll på flertalet verktyg och maskiner för att
säkerställa funktionen.

KALIBRERING

I vårt kalibreringscenter kalibrerar vi
momentverktyg och manometrar. Vid köp av
verktyg eller kalibrering hos oss ser vi till att
påminna er när det är dags att kalibrera verktyget
igen.

UTBILDNING OCH CERTIFIERING

Vi ser till att du som kund och användare får
ordentliga kunskaper om den utrustning ni
köpt. Vi erbjuder också certifierad utbildning i
bultförband, med både teori och praktik.
Det säkrar att du får en utbildning som
motsvarar branschens krav.
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Vi presenterar, tillsammans med Enerpac och RAD Torque,
heltäckande åtdragningslösningar för tyngre
underhållsintensiva industrier. Det handlar
om vridande verktyg både pneumatiska och hydrauliska,
samt bultsträckare. Genom ett nära samarbete blir vi ett
komplett Bolting-center som erbjuder försäljning, uthyrning,
ServiceOn Site, utbildning samt service och kalibrering.
Underhållskostnaderna kan reduceras,
produktionsstörningarna minimeras och produktiviteten
öka genom rätt val och användning av åtdragningsverktyg.

Mobilapp hjälper dig att hålla reda på kalibreringsstatus
på all din moment-utrustning
Vid nyköp eller underhåll registreras dina verktyg och förses
med en QR-kod, så varhelst du står med verktyget har du alltid
verktygets dokumentation inom räckhåll, i mobilappen Readunit.
Har du flera registrerade verktyg visar appen kalibreringsstatus
för allt. Du får en påminnelse (via mail) när det är tid att skicka in
verktygen för översyn och/eller kalibrering.

MOMENTVERKTYG

BOLTING SOLUTION CENTER

Momentverktyg med lågprofil
W-serien

Verktyg med lågprofil för skruvar där det
finns begränsningar och utrymmesbrist
på applikationen. Kan parallellkopplas
för att spänna flera skruvar samtidigt.
Hydraulikenheten kan kombineras med
olika storlekar på kassetthuvud.

Momentverktyg med lågprofil
RSL-serien

Ett flexibelt verktyg med möjlighet
att skifta mellan lågprofil och
fyrkantsfattning. Kan parallellkopplas
för att spänna flera skruvar samtidigt.
Hydraulikenheten kan kombineras med
olika storlekar på kassethuvud.

Momentverktyg med
fyrkantsfattning S-serien

Verktyg med kompakt design för
användning med krafthylsor. Kan
parallellkopplas för att spänna flera
skruvar samtidigt.

Hydraulpumpar 700 bar

Hydraulpumpar av erkänt hög kvalitet.
Drivkälla för ett eller fler hydrauliska
momentverktyg. Pumparna finns
både i elektriskt, pneumatiskt och
batteridrivet utförande.

Mothållsnycklar

Mothållsnycklar som underlättar i
arbetet och minskar klämrisken.
Finns som standard i storlekarna
27-120 mm (1 1/16”- 4 15/16”).
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Sträckverktyg i flera olika utföranden
som säkerställer rätt klämkraft i ett
förband. Finns inget standardverktyg
som passar kan specialsträckare
erbjudas med kort leveranstid.

Hydraulpumpar 1500/2275 bar

Drivkälla framtaget speciellt för
bultsträckare och hydraulmuttrar. Låg
vikt och kompakt design. Pumparna
är elektriskt, pneumatiskt eller
manuellt drivna.

Bultsträckare för vindkraftverk

PGT, FTR och FTE-serierna har
utvecklats i nära samarbete med
vindkraftsindustrin under många år.
PGT-sträckare används bland annat för
vingarna och FTR och FTE-sträckare för
fundamentsbultarna. ZUTP elpump 230V
är även denna speciellt framtagen för
vindkraftsindustrin. .
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Hydraulisk mutter

GT-serien

En kraftfull och kompakt serie
skruvsträckare för de flesta typer av
bultförband. Serien har en tillförlitlig
och beprövad konstruktion. Serien
täcker som standard från M16-105
(5/8”- 4”).

Hydraulmuttrar ersätter traditionella
muttrar. Hydraulmuttern sträcker
bulten och säkerställer korrekt
klämkraft utan att man behöver
ta hänsyn till friktion. Precis som
traditionella bultsträckare kan
hydraulmuttrar seriekopplas för
synkroniserad sträckning. Systemet kan
i många fall bli extremt tidsbesparande
jämfört med traditionell
momentdragning.

BULTSTRÄCKNING

Bultsträckare

BoltcheckPRO

Marknadens mest kostnadseffektiva
ultraljudsinstrument.
• Enkelt att kontrollera era skruvförbands
förspänning.
• Tidsbesparande vid periodiskt underhåll.
• Används med fördel ihop med vridande och
sträckande verktyg.
• Mäter last och förlängning i skruven med
mera.
• Kan användas på skruvförband med
skruvlängd 25–2440 mm.
• Lagrar upp till 8000 mätvärden.

BoltcleanPRO

• Effektiv och snabb rengöring för både
invändiga och utvändiga gängor.
• Gängorna rengörs på några sekunder,
vilket skapar en bra förutsättning för att
skruvförbandet ska bli korrekt monterat.
• Kan utrustas med partikelutsug för bästa
möjliga arbetsmiljö.
• Finns i olika storlekar avsedda för att
rengöra skruvar Ø10 till Ø120 mm.

•

MST-serien

Multi Stud Tensioners sträcker alla
bultar i ett förband samtidigt. Systemet
består av bultsträckare sammansatta
i ett eller flera segment för snabb
montering. Tillverkas specifikt för den
aktuella applikationen.

Skruv- och mutterskydd
•
•
•
•
•

Mekaniskt gängskydd tillverkat av aluminium, kolstål eller rostfritt material.
Möjlighet till olika alternativ av coating för korrosiva miljöer.
Förlänger livslängden på bult och mutter.
Underlättar vid demontering av bultförband då ingen rengöring krävs.
Tidsbesparande.
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Vi erbjuder ett väldigt stort sortiment av hydrauliska cylindrar,
domkrafter flänsspridare och specialhydraulik.
Vi har i princip en lösning för alla applikationer, oavsett om det
är för lyft, tryck, drag, bockning eller fasthållning, inom de flesta
industrier.
Med allt från olika konfigurationer av mekaniska och hydrauliska
cylindrar och lyftsystem, samt portabla domkrafter för utrymmen
med platsbrist till avancerade och välutvecklade lyftsystem med
exakt kontroll över flera lyftpunkter.
• Enkelverkande cylindrar
• Hålcylindrar
• Kompakt/Flatcylindrar
• Aluminium-cylindrar
• Hydraulpumpar
• Flänsspridare
• Flänsriktare
• Mutterspräckare
• Självlåsande kubdomkrafter
• Hydraulisk ramlyft
• Synkroniska lyftsystem

8

INDUSTRIHYDRAULIK

INDUSTRIHYDRAULIK

Enkelverkande cylindrar
5–1000 ton

Hålcylindrar 13–150 ton

Kraftig fjäder för snabbare retur.
Tillverkad i högkvalitativt stål.

Kraftig fjäder för snabb retur.
Utvändig gänga för tillbehör.
Större cylindrar specialtillverkas.

Kompakt/Flatcylindrar 5–150 ton

Aluminium-cylindrar 20–150 ton

Extremt lågbyggda för användning i
trånga utrymmen.

Cylindrar med låg vikt för enklare
hantering. Finns som enkelverkande
(kan fås med låsmutter), hålcylindrar
och dubbelverkande.

Hydraulpumpar 700 bar

Stort sortiment av pumpar som kan anpassas efter ditt behov.
Beroende på val av pump så är de antingen i 1-stegs eller 2- stegs-utförande.
Lättviktspumpar tillverkade i aluminium, komposit eller stål.
Pneumatiska pumpar med fot eller fjärrmanövrering.
De elektriska pumparna är tystgående och levereras med fjärrkontroll som standard.
De batteridrivna pumparna har fjärrkontroll som tillval.
9

Flänsriktare för vindkraft

Flänsriktare anpassad för att linjera
vindkraftstorn.
Finns i storlekar 4-15 ton.

Flänsriktare för rörsystem

Flänsriktare används för att rikta upp
rörsystem vid flänsmontage.
Finns i storlekar 1-9 ton.

Mutterspräckare

Den hydrauliska mutterspräckaren klyver
muttrar som inte går att demontera.
Mutterspräckaren kapslar muttern,
vilket skyddar mot splitter. De finns för
bultstorlekar M12-M48 som standard.

NY version B-RAD S med direkt återgivning av åtdragningsmoment via transducer
presenterat på display och med datalogg (Bluetooth).
Det ger en exakt åtdragning med automatiskt stopp vid uppnått moment. Särskilt lämplig
för arbeten där man saknar tillgång till luft eller el. Snabb och enkel steglös justering av
önskat moment via display. Finns i en- och tvåväxlade utföranden, samt ”auto release” av
mothåll. Finns också i en version utan transducer, B-RAD Select.

Elektrisk 230V

Momentverktyg med samma prestanda som Batteri-verktygen, men med sladd. MV-RAD
kan fås med ”Bolt Control” funktion som gör det möjligt för operatören att kontrollera om
en redan åtdragen skruv fortfarande är rätt dragen utan att spänna skruven ytterligare.
Om bulten kräver ytterligare åtdragning kommer verktygen att göra detta automatiskt och
rapportera vridvinkeln. Finns även i utförande med 90° vinkelväxel.

Pneumatisk
Specialsortiment för tunga precisionslyft

Heavy lifting segmentet innehåller utrustning för att utföra komplicerad lyft, förflyttningar
av tunga komponenter, maskinmontage eller liknande. Verkstadspressar för att underlätta i
arbetet, från 10 ton.
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MOMENTVERKTYG

INDUSTRIHYDRAULIK

Flänsspridare

Brett sortiment av kraftfulla flänsspridare.
Finns i olika storlekar från 4 ton och
uppåt.

Batteri 18V

Våra segdragande pneumatiska
momentverktyg erbjuder snabb och
noggrann åtdragning med minimerade
vibrationer. Verktygen kan kompletteras
med nosförlängare och specialmothåll.
De finns även i ATEX-utförande.

Tillbehör

Momentverktyg med samma prestanda
Våra momentverktyg kan kompletteras
med förlängare för trånga utrymmen,
kundanpassade mothåll, offset-växel mm.
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Vi är experter på arbetsmetoder som eliminerar svetsning, gnistor
och andra värmeframkallande metoder. Inom flera verksamheter
är kallt arbete den enda metoden när det gäller service- och
underhållsarbete på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Därför
är också de flesta av våra maskiner och verktyg anpassade till just
detta.
Våra maskiner täcker ett brett område inom metallbearbetning.
Oavsett om det gäller fräsning av kilspår, bearbetning av flänsar
eller djupa ventiler, mobil arborrning eller kapning och fogning
av rör on-site så kan vi bistå med rätt utrustning för effektivt och
säkert arbete.
• Fogberedning
• Rörkapning
• Fräsning
• Mobil bearbetning
• Flänsar
• Kilspår
• CNC-styrt
• Arborrning
• On-Site
• Verkstad

METALLBEARBETNING

KALLT ARBETE

Arborrning

Vi levererar flexibla och stryktåliga
maskiner för arborrning och svetsning av
hål/axlar/planytor. Med hjälp av sfäriska
lager är utrustningen lätt och snabb att
montera. Den ger samtidigt utmärkt
precision även vid bearbetning av stora
diametrar.

Fräsning

Med våra 2- och 3-axliga portabla
fräsmaskiner finns möjligheten att fräsa
kilspår, motorfundament, delningsplan
etc. Vissa av fräsmaskinerna fungerar
både som ramfräs och bäddfräs.

Axelbearbetning

Med våra portabla axelsvarvar löser
du enkelt servicearbetet på plats, utan
stora kostnader för demontage av valsar,
kulskruvar etc.

Borrning

Är du i behov av en portabel
pelarborrmaskin? Då omvandlar du
enkelt ditt mobila arborrverk BB5000 till
en pelarborr med hjälp av ett borrtorn.

3-axlig fräsmaskin
12
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Kantfasing

Handhållna maskiner för fasning av
plåtar och rör i verkstad eller on-site.
De mindre modellerna är perfekta
för radiebearbetning av plåtar, balkar
och flänsar i samband med lackering,
galvanisering eller för att bara bryta
kanterna enkelt och snyggt.
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Stationär kantfasning

Stationära maskiner för snabb och enkel
fasning av plåtar/plåtdetaljer. Fasvinkeln
och den automatiska matningen kan
justeras steglöst. Maskinerna vänder
sig främst till verkstäder med hög
produktionsnivå.

Stationär kapning och fogning

Kapning och fogning med en och samma
maskin med koncentrisk uppspänning.
Maskinen kan monteras på arbetsbänk,
hängas i kran och föras över röret eller så
kan den levereras med rullbord. Maskinen
kapar snabbt och producerar en perfekt
fog på bara någon minut.

METALLBEARBETNING

Fogning

Kraftiga och kompakta maskiner för
fogning och planing av rör, bearbeta bort
kälsvetsar i gamla pannor eller tub-vvx.
Maskinerna har ett arbetsområde från
Ø8 mm och passar för de flesta material
som t ex kolstål, rostfritt, duplex,
superduplex, inconel, koppar, plast etc.

Flänsbearbetning med invändig
uppspänning

Mobila bearbetningsutrustningar med
invändig uppspänning för små och stora
objekt. Det optimala valet för att bearbeta
packningsytor på flänsar. Modulbaserad
design gör maskinerna enkla att montera
on-site.

Mobila kap- och
fogberedningsmaskiner

Robusta och driftsäkra maskiner som kan
drivas med pneumatiska eller hydrauliska
motorer. Maskinerna är delbara i två
halvor för montering på existerande
rörledning. Flera decennier av utveckling
gör dessa maskiner till förstahandsvalet
då det gäller bearbetning av rör och
tillverkning av perfekta svetsfogar. Det
finns många tillbehör för olika typer av
bearbetning.

Flänsbearbetning med utvändig
uppspänning

Utvändig uppspänning möjliggör inte
bara bearbetning ner till Ø0, det medför
även ökad stabilitet och underlättar vid
bearbetning av kompaktflänsar och
RTJ-flänsar.

Fogning

Kvalitetsmaskiner för fogning av rör i
verkstad eller on-site. Finns i storlekar upp
till Ø900 mm. Med olika standardtillbehör
kan man montera maskinerna i rörböjar,
bearbeta utvändigt på rör med mera.
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I samarbete med världsledande producenter levererar Jergo
testbänkar och tryckprovningsutrustning av högsta kvalitet.
I vårt sortiment ingår allt från provtryckningspistoler för tuber till
helautomatiska testbänkar för ventiler. Vi tillhandahåller allt som
krävs för provtryckning av rör, både om det är i samband med
insvetsning av flänsar eller högtrycksprovning av rörledningar eller
tuber.
Det handlar om att göra det enklare.
I snart 50 år har vår leverantör av tryckprovningsutrustning för
rör, tuber och flänsar utvecklat pluggar och metoder för provning
som är effektivare, säkrare och inte minst billigare än traditionella
metoder. Jergo levererar alt från enkla pluggar till kompletta
tryckprovningssystem och vid behov utvecklar vi utrustning for
unika applikationer.
Våra testbänkar är av högsta kvalitet med lång livslängd.
Testbänkarna används i serviceverkstäder och i
produktionsanläggningar över hela världen. Provtryckning utförs
enligt internationella standarder.
• Tubvärmeväxlare

• Säkerhetsventiler

• Kontrollventiler

• Mobila system

• Flänstestare

• Pumpar

• Rörsystem

• Nitrogen

• Isolering

• Högtrycksprovning

TRYCKPROVNING

TRYCK OCH TRYGGHET

GTMAX

DBB

HLFWTP

GT-ELBOW

Högtryckstestning av rör kan utföras
säkrare än någonsin! Expanderande
konstruktion vilket medför att ju högre
tryck man har i systemet desto bättre
greppar pluggen. Våra pluggar resulterar
i enorma tids- och kostnadsbesparingar
jämfört med traditionella metoder.

Med endast ett verktyg kan du övervaka
systemtrycket, isolera och förbereda
svetsområdet. Utför svetsarbetet och
trycktesta. Detta görs snabbt och enkelt
utan att behöva fylla hela systemet med
testmedium.

Med Double Block & Bleed kan man
isolera arbetsområdet samtidigt som man
kan kontrollera om det byggs upp något
tryck bakom pluggen under pågående
arbete. Pluggen monteras sedan över
svetsen när man skall trycktesta denna.

Unik design för provtryckning av rörböjar.
Denna testplugg ger åtkomst där andra
pluggar inte kommer till eller är för långa.

• Svetspluggar
GTRP

Denna plugg kan användas tillsammans
med blindfläns vid provning av insvetsad
fläns eller för att blinda av och utföra
tryckprovning av en del av ett system. Då
pluggen inte sitter ihop med blindflänsen
så provas svetsskarven både axiellt och
radiellt.
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ODGT

Testplugg med utvändig uppspänning
vilket gör att endast en plugg behövs
per rördimension oavsett godstjocklek.
Pluggen har samma säkra teknologi
gällande expansion som våra andra
pluggar.
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G-250

Provtryckningspumpar

Avtätningsballonger

Manuella handpumpar eller
tryckluftsdrivna pumpar. Kompakt design
förenklar användningen både i verkstad
men framför allt on-site.
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Testpistol for vakuumprovning av rör
och tuber. Eventuellt läckage registreras
snabbt genom tryckfall på testpistolens
manometer. De koniska tätningarna ger
ett brett arbetsområde.

Enkla avtätningsballonger för isolering av
rörsystem exempelvis vid svetsning eller
bearbetning. Storlekar upp till DN1800,
finns även som rotgassystem.

TRYCKPROVNING

G-160

För snabb och enkel tryckprovning
av tuber i värmeväxlare och mindre
rörsystem. Eventuellt läckage registreras
snabbt genom tryckfall på testpistolens
manometer. Allt som krävs är tillgång på
arbetsluft.

Modulära testbänkar

PSV-testbänkar

Mobila testbänkar

Dokumentation

Testbänkar levereras i olika storlekar och
konfigurationer och våra testbänkar är inget
undantag. Bänkarna är modulbaserade
och den slutliga utformningen i form av
arbetsområde och tillbehör sker tillsammans
med kunden. På detta vis försäkrar vi oss om
att var testbänk är anpassad efter kundens
behov, samtidigt som den följer gällande
standard för tryckprovning.

Vi har även mindre mobila testbänkar,
lämpliga on-site eller i verkstad. Dessa är
utformade för provtryckning av mindre
ventiler upp till DN200.
En del ventiler samt övriga komponenter
kräver annan typ av anslutning. Utöver
standardflänsar kan vi även leverera
adaptrar för t ex provning av gängade
eller svetsade anslutningar.

Vi levererar även testbänkar, mobila och
stationära, för säkerhetsventiler (PSV) i
alla storlekar. Vår styrka är testbänkar
med kundanpassad design.
Våra testbänkar kan användas till så
mycket mer än bara ventiler: tankar,
motorhus, pumphus och rördelar är bara
några exempel.

Vårt dokumentationssystem VALVE-DOC
loggar tryckkurvan vid provtryckning och
visar eventuellt tryckfall vid provning
av kontroll och reglerventiler, samt
dokumenterar öppningspunkt för
säkerhetsventiler.
VALVE-DOC finns i olika utförande,
permanent monterat på din testbänk
med touch-screen eller portabelt i väska
för on-site arbeten eller om du har flera
testbänkar.
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Vi har stor erfarenhet inom området utrustning för
ventilservice, och bistår mer än gärna med hjälp inom
detta område. Våra maskiner kännetecknas av att de är
användarvänliga, stabila, har lång livslängd och mycket
bra slutresultat.
Till serviceverkstäder har vi ett brett sortiment av
stationära maskiner för slipning och läppning av
ventilsäten och ventilkäglor, samt handhållna maskiner för
exempelvis slipning av ventiler med koniska säten.
Givetvis tillhandahåller vi förbrukningsartiklar såsom
läppasta, slipvätskor och slippapper.
• Slipmaskiner
• Läppmaskiner
• Koniska säten
• Mobil bearbetning
• Stationära maskiner
• Slipning av Stellite

VENTILSERVICE

VENTILSERVICE

Sätesventiler

Mobila maskiner för slipning och läppning
av plana och koniska ventilsäten. VALVA
och VSK är mycket effektiva maskiner och
väldigt lätthanterliga.

Stationär slipning

Slip- och läppmaskin för reparation av
käglor och ventiler i din verkstad. Kan
leveras med ett eller två bord beroende
på behov. En vanlig konfiguration är med
rundmatningsbord och tiltbord.

Adaptrar

Med hjälp av ett tiltbord och en adapter
kan man använda sin pelarborrmaskin
med tillbehören till VALVA, VSK och SL i
verkstaden.
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Kilslidsventiler

SL-maskinerna är enastående maskiner
för slipning av kilslidsventiler och kilar,
antingen i verkstad eller on-site, och
med rätt tillbehör slipar den också plana
ventilsäten. Tack vare att maskinen är
robust och stabil kan man slipa med ett
högre tryck och grovt slippapper för att
reducera sliptiden markant. Finns också i
utförande med mekaniskt drivna slipskivor
för hårda säten.

Läppning

Stationära läppnings- och slipmaskiner
för ventilsäten och ventilkäglor.
Finns i flera olika modeller allt beroende
på ditt behov. Vi tillhandahåller även
läppblock för handläppning.

Förbrukningsmaterial

Givetvis levererar vi alla nödvändiga
tillbehör såsom läppasta, läppvätska,
slippapper, slipfolieark, GSS-skivor etc.
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Vi har sedan lång tid tillbaka arbetat med olika verktyg för
underhåll av tubvärmeväxlare och har väldigt god erfarenhet
inom området. Vi samarbetar med världsledande tillverkare
av utrustning för tillverkning, service och provning av
tubvärmeväxlare. Vi står gärna till tjänst med tips och råd inför
era kommande projekt.
Våra tubpluggar monteras på ett par minuter och betraktas
som en permanent reparationsmetod. Det är en godkänd
reparationsmetod enligt ASME PCC-2 – art. 3.12. Vid behov
kan pluggarna även demonteras lika snabbt. Därför kan
de även med fördel användas för att reducera kapaciteten
i en värmeväxlare, oavsett om det är högtrycks- eller
lågtrycksapplikationer.
Vid servicearbeten har vi allt från enkla handverktyg för att byta
enstaka tuber till automatiserade tubpaketsutdragare i
ATEX-certifierat utförande.
Vi levererar även högkvalitativa maskiner och utrustningar
för produktion av tubvärmeväxlare. Oavsett om det är en
valsmaskin eller en utrustning för orbitalsvetsning så kan vi
erbjuda rätt utrustning för en effektiv produktion.

• Omtubning

• Högtryck

• Orbitalsvetsning

• Valsning

• Tubpaketsutdragare

• Maskinbearbetning

• Rörkapmaskiner

• Tryckprovning

• Pluggar
		

22

• Felsökning

VÄRMEVÄXLARE

FRÅN UNDERHÅLL TILL
PRODUKTION

Pop-A-Plug, ASME PCC-2, art. 3.12

Våra tubpluggar tål höga tryck, upp till
483 bar, och är väldigt enkla att installera.
Pluggarna levereras som standard i flera
olika material men kan även levereras i
exotiska material. Materialcertifikat kan även
medfölja pluggarna om så önskas. Eventuell
demontering är gjort på några minuter.

Valsutrustning

Valsutrustningar kan levereras i många
olika utförande och det finns med största
sannolikhet en utrustning som passar era
krav och önskemål. Vi levererar elektriska,
pneumatiska och hydrauliska varianter,
alla med momentkontroll för bästa
resultat.

TIG-svets för tuber

Marknadsledande TIG-svets för svetsning
av tub mot tubplatta. Efter en lång
utvecklingsprocess har Maus Italia tagit fram
en svetsutrustning som är lättarbetad och
ger ett lysande resultat.

Installationsverktyg för pluggarna

För en snabb installation av Pop-A-Plug
så rekommenderar vi det hydrauliska
dragverktyget med vilket pluggarna
installeras på någon minut. Om man
skall installera enstaka pluggar eller man
inte har tillgång till luft eller el så finns ett
manuellt verktyg att tillgå.

Omtubning

Storleken på arbetet som skall utföras
bestämmer storleken på verktyget som
skall användas. För omtubning levererar
vi allt från manuella handverktyg till
hydrauliska tubutdragare.

Tubkapar

One revolution tube cutter, som namnet
antyder så kapar den tuberna från insidan
på ett varv. Detta verktyg kan fås i flera
olika längder beroende på tubplattans
tjocklek. Verktyget kan med fördel även
användas om man önskar punktera en
tub innan man pluggar med Pop-A-Plug.
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On-Site Support utför service, underhåll och nyinstallation
med mobila maskiner på plats hos våra kunder. Med tillgång till
ett modernt och brett sortiment av mobila maskiner erbjuder
vi snabba och kostnadseffektiva lösningar, ofta med en
tolerans nära den stationära maskinen.
Våra tekniska specialister har över åren byggt upp en unik
erfarenhet som lett till att vi idag är rådgivande vid metodoch maskinval vid specialuppdrag på t.ex. kärnkraftverk och
raffinaderier.
Service On Site är din partner när ni behöver helhetslösningar
inom mobil bearbetning. Vi tar ansvar från rådgivning till
genomfört projekt. Allt för att säkerställa att ni blir nöjda.
Uthyrning
För den erfarne är en stor del av våra verktyg och maskiner
också möjliga att hyra. På vår hemsida (www.jergo.se) hittar ni
en komplett förteckning över hyresparken.
• Kap och fogberedning av rör
• Ventilbearbetning
• Arborrning
• Flänsbearbetning
• Axelbearbetning
• Borrning och håltagning

ON-SITE SUPPORT

NÄR NI BEHÖVER SERVICE PÅ
PLATS

Kap och fogberedning av rör

Våra öppningsbara maskiner bearbetar med
en kall metod som är både renare och tystare
än vinkelslipen. Samtidigt som den kapar ett
exakt rakt snitt kan man också göra en riktigt
utformad fog inför svetsningen. Vi har kapoch fogmaskiner för rör upp till Ø1230 mm.

Fogberedning

När endast fogberedning eller planing
är aktuellt har vi maskiner med invändig
uppspänning i röret. Till detta finns det ett
flertal olika tillbehör såsom rörböjfästen,
fjädrande verktygshållare, hållare för
utvändig bearbetning etc.

Ventilbearbetning

Maskiner för reparation av ventilsäten
och -hus, spänns upp i existerande
pinnbultshål eller med kedja. Med CNCstyrning görs avancerade profiler såsom
koniska och radiella geometrier i ett steg
och utan behov av övervakning eller god
sikt.

• Fräsning - plant och cirkulärt
• Reparation av värmeväxlare
• Bultförband
• Kundanpassade lösningar
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Axelbearbetning

Borrning och håltagning

Maskiner för axelsvarvning med slimmad
design för trånga utrymmen. Enkel
montering på axeln genom att maskinen
fixeras i axelns ände. Vi täcker ett
arbetsområde på Ø40-610mm. För att
återställa kilspår använder vi kilspårsfräs
som också den monteras enkelt på axeln.
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Flänsbearbetning

Är packningsytan på flänsen skadad,
och hela arbetsstycket är svårt att
transportera till verkstad? Med våra
mobila svarvar bearbetar vi istället
flänsarna på plats. Med ett brett sortiment
av flänsplaningsmaskiner bearbetar vi
ytor Ø60-5000 mm.

Vi har kraftfulla elektriska och
hydrauliska borrmaskiner som klarar
upp till minst Ø100 mm spiralborr. Vi
erbjuder en kall metod för håltagning
upp till Ø700 mm där både håltagning
och ny fog inför svetsning skapas i
samma steg.

ON-SITE SUPPORT

Arborrning

Våra mobila arborrverk har en överlägsen
prestanda. Med hög avverkningsgrad,
lätthanterlig design och flexibla
monteringsfästen är de flesta jobben
snabbt avklarade. Arbetsområdet sträcker
sig från Ø65-3000 mm.

Fräsning - plant och cirkulärt

Med mobila fräsbäddar tar vi fräsen till
arbetsstycket istället för tvärtom. Normalt
har vi inom en arbetsdag monterat, riktat
in maskinen och börjat bearbeta stycket,
vilket ger ett kort driftsstopp för kunden.
Med våra största fräsar kan vi bearbeta
1000x3100 mm alternativ Ø5000 mm.

Bultförband

Vi är certifierade specialister på
kontrollerad bultspänning med
momentverktyg och bultsträckare – den
friktionsfria metoden. Med stort sortiment
och med egen kalibrerings-utrustning kan
vi garantera att slutresultatet blir som ni
önskar.

Reparation av värmeväxlare

Vi utför läcksökning, pluggning,
tubutdragning och tubinvalsning.
Pluggningen är en kall metod vilket
ger stora fördelar. Pluggen är enkel
att demontera när tuben senare byts.
Vi erbjuder också planing/fräsning av
tubplattor samt momentdragning/
bultsträckning.

Kundanpassade lösningar

Att finna bra lösningar på våra kunders
tekniska problem har alltid sporrat oss.
Behöver vi anpassa utrustningen för ett
uppdrag har vi duktiga konstruktörer och
vi är väl medvetna om de höga kvalitetoch säkerhetskrav som ställs inom
industrierna idag.
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