UNDERHÅLL
FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

FÅ UT MER
FÖR MINDRE
Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll?
Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du
den kompetens som behövs? Oavsett om du vill sänka dina
kostnader eller öka driftsäkerheten i din anläggning ska du
prata med oss på Jernbro.
Vi har ett brett erbjudande inom underhåll och kan
hjälpa dig med allt från skräddarsydda underhållsavtal och
resursförstärkningar till enstaka komponentreparationer.

MER SÄKER

MER EFFEKTIV

MER TILLGÄNGLIG

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET
OCH MINSKAD TOTALKOSTNAD

JOBBAR DIN VERKSAMHET
TILLRÄCKLIGT EFFEKTIVT?
VI HAR SVARET.
För att kunna erbjuda dig ett underhåll i världsklass, arbetar vi efter
metoden Jernbro Maintenance Way, som vi har utvecklat själva.
Metoden innebär att vi inte bara kan identifiera vad som behöver göras,
utan också hur och varför. Följer du planen kommer du att minska dina
underhållskostnader och öka driftsäkerheten.

JERNBRO MAINTENANCE WAY
Jernbro Maintenance Way (JMW) är vår

Modellen bygger på best practice och

modell för att utvärdera, analysera och ta

stödjer ett kostnadseffektivt underhåll

fram planer för att utveckla din

med en hög driftsäkerhet.

underhållsverksamhet.

Med utgångspunkt från best practice

Vi utvärderar underhållsverksamheten

och varje kunds unika situation, mål,

enligt en standardiserad modell och mäter

utmaningar och resurser tar vi fram

utvecklingen över tid. Det gör att vi kan

individuella utvecklingsplaner.

jämföra olika underhållsverksamheter
– JMW blir ett verktyg för benchmarking.

FÅ FULL KONTROLL
PÅ DITT UNDERHÅLL
Alla våra tjänster handlar om en sak. Att ge dig full kontroll, så att din
verksamhet snurrar säkrare och mer effektivt. Till en lägre kostnad.
Djup kompetens, förståelse för industrins villkor och närhet till våra
kunder på orten gör att vi vågar lova detta.

BRED ERFARENHET GER DIG FÖRDELAR
Vi har våra rötter i svensk industri. Djup kunskap och bredd inom
underhåll gör att vi kan förmedla kunskap från andra branscher till
din verksamhet. Ta del av vår erfarenhet från:
Tillverkningsindustrin

Läkemedelsindustrin

Kemiska industrin

Pappers- och massaindustrin

Stålindustrin

Kraft- och värmeindustrin

Livsmedelsindustrin

UTVECKLA DITT UNDERHÅLL
Låt våra underhållsingenjörer hjälpa dig med att öka tillgängligheten,
säkerheten eller effektivisera själva underhållsarbetet. Flera av våra
ingenjörer är certifierade underhållsledare enligt EFNMS (European
Federation of National Maintenance Societies).

STORA RESURSER – NÄRA DIG
Inom Jernbro har du tillgång till 300 mekaniker, svetsare och
hydrauliktekniker samt 120 elektriker och instrumenttekniker –
med erfarenhet från flera branscher och med stort intresse för
ny teknik. Kompetensen finns lokalt på flera orter.

20 750
orter

medarbetare

STÖRRE TRYGGHET MED
UNDERHÅLLSAVTAL
En utmaning för många underhållschefer är att behovet av resurser
och kompetenskrav ofta varierar kraftigt. Ett avtal med oss på Jernbro
garanterar att du har rätt resurser vid rätt tidpunkt. Här är exempel på
några typer av avtal, som vi i dialog med dig som kund, kan erbjuda.
 
Förebyggande

underhåll

Avhjälpande Underhåll
 
Beredskapsavtal

Driftsäkerhetsavtal
Funderar ni på att lägga ut underhåll, ska ni prata med oss.
Vi har både musklerna och kunnandet som krävs.

ÖKA LIVSLÄNGDEN PÅ DINA KOMPONENTER
Istället för att slänga och köpa nytt, kan det ofta vara klokt att förlänga livslängden.
Vi utför service på följande komponenter:
Styrsystem och elektronik

Pumpar och växellådor

Servodrivdon

Stora elmotorer

Servo- och elmotorer

Generatorer

Spindlar

Transformatorer

ELEKTRONIKKOMPONENTER VIA VÅR WEBSHOP
Här kan du beställa kretskort, servon och andra elektronikartiklar. Du kan
även beställa utbytesenheter, service av komponenter eller av system.
Du hittar webshopen via jernbro.com

VI KUNDE INTE HA SAGT
DET BÄTTRE SJÄLVA
Hur är det att jobba med oss på Jernbro? De som bäst kan beskriva det är våra kunder.

BÄTTRE ÄN SÅ KAN
DET KNAPPAST BLI
”Att kunna behålla vår kompetens och säkra

300 FÖRSLAG PÅ
FÖRBÄTTRINGAR
”Jernbro har presenterat 300 förbättringsförslag

produktionen, samtidigt som det blir en bra

där vi på Husqvarna har valt att genomföra

situation för medarbetarna. Bättre än så

flertalet av dessa. Detta linjerar väl med det höga

kan det knappast bli.”

fokus som vi har på ständiga förbättringar.”

Mikael Arnham, Arla Foods.

Magnus Wohlin, Husqvarna.

Har fått hjälp med personalövertagande

Får hjälp med underhållsutveckling

och underhållsavtal inför fabriksflytt.

samt avtal för underhållsresurser.

DE ÄR MYCKET KUNNIGA
OCH FLEXIBLA

MER KOMPETENS
NÄR DET BEHÖVS

”Det känns väldigt tryggt att lämna över
ansvaret till Jernbro för den här hanteringen.
De är mycket kunniga och flexibla, vilket är
nödvändigt i ett så här komplext uppdrag.
Jag kan verkligen lita på att de vet vad de gör.”

”Det finns gott om möjligheter att ta in mer
kompetens när det behövs. Det är en stor styrka.”
Christer Rosén, Stora Enso Wood Products.
Får hjälp med helhetsåtagande för underhåll.

Catarina Fransson, Hector Rail.
Får hjälp med elektronikservice.

HAR DU EN UTMANING I ATT
FÖRBÄTTRA DITT UNDERHÅLL?
VÄLKOMMEN ATT PRATA MED OSS.

Mars 2016

VI SKAPAR VÄXTKRAFT PÅ ORTEN
Vår målsättning är att orten ska växa och utvecklas med oss. Därför satsar
vi lokalt. Många av oss bor på orten. Våra barn går i skolan här. Vi värnar därför
om ortens överlevnad. Om jobben. För nästa generation. Vi strävar efter
att utveckla affärsrelationen hos företagen på orten. På så sätt säkrar vi
kompetensen för en mer effektiv och säker produktion i ditt närområde.
Det skapar också nya arbetstillfällen.

VÅRA KUNDER ÄR MÅNGA
Från de små och medelstora företagen lokalt till de stora internationella
koncernerna. Vi har också följt med våra kunder ut i världen och hjälpt till
med både uppdrag och maskinleveranser.
Läs mer om oss och hur vi får din produktion att
snurra snabbare på jernbro.com

