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Swagelok Custom Solutions -laitekokonaisuudet
Swagelok Kenttäinsinööripalvelu - vuototutkimus
Swagelok Grab Sampling -näytteenottojärjestelmät
Swagelok Hose Advisory – letkukartoituspalvelu
Swagelok Training - asennus-, tarkastus- ja
tuotevalintakoulutukset

Mistä ratkaisu tulevaisuuden
osaajapulaan? Miten järjestelmien
toimintavarmuudesta huolehditaan
jatkossa? Mikä on turvallisuuden
merkitys?
Lähes 50 prosenttia osaavasta
työvoimasta poistuu eläköitymisen
myötä seuraavan 10 vuoden kuluessa.
Liki 42 prosenttia vaaratilanteista
johtuu virheistä, jotka olisivat olleet
ennaltaehkäistävissä.
Tuotantokapasiteetin nostot, kiire
ja budjettimuutokset aiheuttavat
painetta ja jatkuvaa muutostarvetta
tulevaisuudessa.

MIKSI SWAGELOK HELSINKI?
Koulutuspalveluidemme avulla uusi
työvoima saadaan opetettua alan
parhaimpiin käytäntöihin nopeasti.
Arviointi- ja testauspalveluidemme
avulla kokeneet kenttäinsinöörimme
auttavat toimintahäiriöiden ja
tehottomuuden ehkäisemisessä.
Kokemuksemme ja kattava
applikaatio-osaaminen yhdessä
räätälöityjen ratkaisuidemme
kanssa tarjoaa mahdollisuuden
vastata tulevaisuuden muutoksiin
nopeammin, turvallisemmin ja
kustannustehokkaammin.

Pekka Vartiainen
toimitusjohtaja
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Swagelok Custom Solutions – kokoonpanopalvelu

Swagelok Custom Solutions on asiantunteva kokoonpanopalvelu, joka
sisältää aina järjestelmän suunnittelun, valmistuksen, testauksen ja
dokumentoinnin. Swagelok® on edelläkävijä useiden uusien ja innovatiivisten
ratkaisujen kehittäjänä, joka mahdollistaa kustomoiduille järjestelmille
ainutlaatuisen suorituskyvyn ja kustannustehokkuuden.
Voimme suunnitella ja toteuttaa juuri asiakkaan tarpeisiin sopivan järjestelmän
tai osakokoonpanon. Laitekokonaisuudet valmistetaan toimitiloissamme
Vantaalla tai Swagelokin kokoonpanoyksiköissä.
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Palvelupakettimme sisältää:
•

Kokoonpanon tai osan 3D-suunnittelun, tarkat spesifikaatiot,
valmistuksen, testauksen ja dokumentoinnin.

•

Swagelok Custom Solution kokoonpanon suorittaa aina Swagelokin
sertifioima asentaja. Kokoonpanolla on Swagelok elinikäinen
valmistus- ja materiaalitakuu (tarkemmat tiedot takuusta
dokumentissa MS-13-123, RevE).

•

Korkealaatuiset Swagelok komponentit, sekä tarvittavat kolmannen
osapuolen komponentit.

•

Projektin ajallisen ja budjetillisen hallinnan.

•

Valmiit kokoonpanot toimitetaan aina tarkastettuna, testattuna ja
sovitussa aikataulussa suoraan asiakkaan toimipisteeseen.

Tilaamalla valmiit kokoonpanot kauttamme saat käyttöön Swagelokin
ainutlaatuisen kokemuksen ja laadun. Lisäksi säästät henkilöresurssissa,
koulutus- ja erikoistyökalukustannuksissa.
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Swagelok Kenttäinsinööripalvelu - vuototutkimus

Swagelok Kenttäinsinööripalvelu tarjoaa puolueetonta instrumentointiputkistojen ja -järjestelmien tutkimus- ja konsultaatiopalvelua asiakkaan
toimipisteessä. Vuototutkimuksessa käymme läpi paineistettujen nesteja kaasujärjestelmien kunnon turvallisuus- ja tuottavuusmielessä.
Samalla jaamme Swagelokin yli 70 vuoden kokemuksen, hiljaisen tietotaidon
sekä neuvoja järjestelmien kehittämiseen.
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Palvelupakettimme sisältää:
•

Kohteen tutustumiskäynnin paikan päällä asiakkaan tuotantotiloissa,
jossa määritellään tutkittava alue, luodaan realistinen budjetti ja
toteutusaikataulu perustuen kohteen kokoon ja vaativuuteen.

•
Tutkimuksen, jossa käydään läpi määritellyn alueen liitos		komponenttien kunto.
•

Välittömien löydöksien osalta parannuskohteiden merkitsemisen
sineteillä tuotantoprosessia häiritsemättä.

•
Kattavan raportin, josta löytyy kehityskohteiden tiedot osa		numeroiden tarkkuudella.
•

Löydöksiin pohjautuvan huolto-ohjelman.

•

Jälkitarkastuksen.

Hyvin huollettu putkisto nostaa turvallisuustasoa, tuottavuutta ja prosessien
laatua sekä ennaltaehkäisee tarpeettomia seisonta-ajan kustannuksia ja
seurannaisvaikutuksia.
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Swagelok Grab Sampling - näytteenottojärjestelmät

Swagelok Grab Sampling – näytteenottojärjestelmät on kehitetty parantamaan
laitosten näytteenottoprosessia. Paneeliemme avulla näytteenottoprosessin
työturvallisuuden taso nousee sekä näytteistä saadaan oikea-aikaisempia ja
edustavampia niin kaasu- kuin nestejärjestelmissä.
Standardikokoonpanoissa näytteenottopaneeleja on kahta perusmallia; metallisylinteripaneelit paineistetuille kaasu- tai nestenäytteille sekä pullopaneelit
paineettomille järjestelmille. Paneelit ovat kustomoitavissa asiakkaan
tarpeiden mukaan.
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Palvelupakettimme sisältää:
•

Kaikki näytteenottopaneelimme on rakennettu luotettavista
Swagelok-komponenteista.

•

Swagelok Grab Sampling kokoonpanon suorittaa aina Swagelokin
sertifioima asentaja. Kokoonpanolla on Swagelok elinikäinen
valmistus- ja materiaalitakuu (tarkemmat tiedot takuusta
dokumentissa MS-13-123, RevE).

•

Paneelit ovat kattavasti modifioitavissa asiakastarpeen mukaan
esim. lisäinstrumenteilla mittareista virtausindikaattoreihin.

•

Paneelit ovat tuote- sekä sarjanumeroitu, jolloin tuotteen tilaaminen
jatkossa onnistuu helposti.

•

Paneelin mukana saat Swagelokin paikalliset tukipalvelut, osaamisen
ja asiantuntijuuden instrumentointijärjestelmien ja näytteenoton
alueelta.

Näytteenottojärjestelmämme yhdistettynä Swagelok Helsingin paikalliseen
osaamiseen ja asiantuntijuuteen tarjoavat erinomaisen lähtökohdan
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
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Swagelok Hose Advisory – letkukartoituspalvelu

Tarjoamme puolueetonta letkujen ja letkuliitosten arviointi- ja neuvontapalvelua asiakkaan laitoksessa.
Letkukartoituksessa käymme lävitse laitoksen kaikki letkuliitokset ja letkut, jonka
pohjalta luomme letkurekisterin sekä ylläpitosuunnitelman.
Lisäksi tarjoamme asiakkaidemme käyttöön Swagelokin kokonaisvaltaisen
osaamisen, sekä parhaat toimintatavat ja neuvot järjestelmien kehittämiseen.
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Palvelupakettimme sisältää:
•

Letkujen ja liitosten läpikäynnin asiakkaan toimitiloissa turvallisuus,
optimointi ja kustannussäästömielessä.

•

Letkukartoituksen suorittaa Swagelokin sertifioima kenttäinsinööri.
Tällä varmistetaan myös konsultointityölle Swagelok-tuotteita
vastaava laatu.

•
Kattavan raportin letkujen kuntokartoituksesta sekä korjaus		suunnitelman.
•

Letkurekisterin osanumeroilla.

•

Säästät henkilöstöresursseissa ja erikoistyökaluissa.

Hyvin huolletut ja hyväkuntoiset järjestelmät takaavat laitokselle
parhaan tuottavuuden, prosessien laadun sekä työturvallisuuden.
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Swagelok Training - asennus-, tarkastus- ja
tuotevalintakoulutukset

Järjestämme toimitiloissamme Swagelok-sertifioituja koulutuksia oikean
tuotteen valintaan ja asennukseen. Voimme myös räätälöidä koulutuksia
asiakasyritysten sisältötoiveiden mukaan.
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Oikeilla asennustavoilla minimoidaan asennusvirheet sekä tuotetaan
turvallisempia ja kustannustehokkaampia järjestelmiä. Oikeilla tuotevalinnoilla
minimoidaan tilausvirheet, sekä mahdollistetaan järjestelmän toimintavarmuus
ja vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta.

Swagelok Training- koulutukset pidetään Swagelokin sertifioiman
kouluttajan toimesta.
Koulutuspakettimme sisältää:
•
•
•

Teoriaosuuden, joka pitää sisällään tuoreimman tekniikan
koulutuksen alalta.
Käytännön osuuden, joka tuo teorian käytäntöön.
Teoria- tai käytännönkokeen.

•

Todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Jatkuvasti koulutusohjelmassamme pyöriviä standardikursseja ovat mm.
•
•
•
•

Putkiliitosten perusteet (4h)
Putkentaivutuksen perusteet (4h)
Putkiliitosten- ja asennusten tarkastus (4h)
Letkunvalinnan perusteet (8h)

•

Venttiilivalinnan perusteet (8h)

Swagelok koulutukset on suunnattu tarkastus-, ylläpito-, suunnittelu- ja
asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä toimintavarmojen
ja tehokkaiden järjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.
PALVELUESITE
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Asiakaslupauksemme
Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas.
Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen.
Asiakaspalvelu
Tarjoamme henkilökohtaista, asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua arkisin
puhelimitse, sähköpostitse ja myynti- ja palvelukeskuksessamme Vantaalla.
Luotettavuus
Luotettavuutemme konkretisoituu asiakkaille toimintavarmuutena ja
turvallisuutena. Pidämme antamamme lupaukset.
Laatu
Mittaamme asiakkaidemme ja henkilöstömme tyytyväisyyttä säännöllisesti.
Varmistamme ja kehitämme toimintamme laatua jatkuvasti Swagelok SQS
-laatujärjestelmällä.
Toimitusvarmuus
Huolehdimme toimitusvarmuudesta. Pyrimme toimittamaan tuotteet aina
sovittuna ajankohtana.
Saatavuus
Tehokkaan logistiikkamme ansiosta pystymme toimittamaan tuotteemme
nopeasti.
Laatumme syntyy parhaista mahdollisista tuotteista, osaamisesta,
kokemuksesta sekä ammattitaitoisesta ja sitoutuneesta henkilöstöstä.
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ARVOYMPYRÄ
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SWAGELOK HELSINKI

Asiakkaamme
paras kumppani
Swagelok on yhdysvaltalainen instrumenttikomponentteja ja
-kokonaisuuksia valmistava yritys, jonka liikevaihto on noin
kaksi miljardia dollaria.
Swagelok-tuotteiden myynti ja asiakaspalvelu on itsenäisten
myynti- ja palvelukeskusten vastuulla, joita on globaalisti 225.
Swagelok Helsinki on itsenäinen, suomalainen yritys,
joka toimii Swagelokin yksinoikeutettuna myynti- ja
palvelukeskuksena Suomessa ja Baltian maissa.
Swagelok Helsingin pääkonttori, varasto, tuotanto,
ja myynti- ja palvelukeskus sijaitsevat Vantaalla.
Swagelok Helsinki
Helsinki Valve & Fitting Oy
Koivulehdontie 3a
01510 VANTAA
FINLAND

+358 (0)9 777 1110
info@swagelok.fi
www.swagelok.fi
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