Högtryckspumpar.

Högtrycksteknik
med support och service
Christian Berner AB representerar välkända tillverkare av
avancerad högtrycksteknik. Vi levererar allt från tillbehör till
kompletta utrustningar.

Exempel på applikationer:
• Rengöring och borttagning av beläggningar
• Rengöring av valsar och kantskärning
• Vattenbilning av betongkonstruktioner
• Glödskalsbrytning inom stålindustrin
• Avgradning och rengöring av gjutna metallkonstruktioner
• Färgborttagning före ommålning av cisterner, plåttak, fartyg
• Invänding rengöring av tankar, pannor
• Processpumpar för industriella högtrycksprocesser
• Abrasiv vattenskärning
• In/utvändig rengöring av rör, värmeväxlare

Utbildning, säkerhet och handhavande
Vi utbildar personal som skall arbeta med högtrycksutrustning
så att dessa erhåller kunskap om gällande säkerhetslagstiftning och handhavande.

Kontakta oss
Anna Andersson, Reservdelar/Tillbehör
anna.andersson@christianberner.com
Tel: 0611-36 65 11
Mats Fredholm, Teknik/Service
mats.fredholm@christianberner.com
Tel: 08-588 39 460
André Hjärpe, Teknik/Service
andre.hjarpe@christianberner.com
Tel: 0611-36 65 07
Jan-Erik Larson, Säljchef
jan-erik.larson@christianberner.com
Tel: 08-588 39 463

Gällande arbetarskyddslagstiftning enligt AFS 2006;4
“Användning av arbetsutrustning” skall i kombination
med lokala föreskrifter alltid följas vid arbete med
högtrycksspolning vid arbetstryck >200 bar.
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Våra samarbetspartners
Vi arbetar nära våra kunder vid utveckling av nya metoder och
verktygsutformning.
V i utför tester hos leverantör och hos oss själva.
Vi hyr ut utrustning för utvärdering före investering.
Vårt nära samarbete med leverantörer av högtrycksteknik gör
detta möjligt:
Pumpar för entrepenad och industriella
högtrycksprocesser.
Världsledande tillverkare av kolvpumpar
med brett sortiment av verktyg och tillbehör. Högtryckspumpar i flödesområdet 2,2
upp till 2985 l/min och arbetstryck upp till
3800 bar.
Världsledande tillverkare av personlig
skyddsutrustning för högtrycksarbete med
arbetstryck upp till 3000 bar.
Tillverkare av högtrycksmunstycken helt i
stål alternativt med safir-, keramik- eller
diamantförstärkning.

Världsledande tillverkare av högtrycksslang.

Vattenblästring av betongkonstruktioner

Välkänd tillverkare av högtrycksslang med
eget utvecklat förstärkt säkerhetssystem.

Välkänd tillverkare av utrustning för in- och
utvändig rengöring av värmeväxlare.

Kompletteringsleverantör av högtryckspumpar i arbetstryck upp till 500 bar som
även kan kompletteras med hetvattenutrustning.

Vattenskärning, ett miljövänligt och skonsamt
verktyg.

Rengöring av värmeväxlare

PIPE CLEANING
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