FALLSTUDIE

Sulzers installationskontroll bidrog till
en problemfri uppstart
Sulzers installationskontroll bidrar till att
öka vår framtida tillgänglighet.
Mats Persson, projektledare på SCA Packaging Obbola

I samband med SCA Packaging Obbolas stora investering i en ny
indunstningsanläggning under 2009, levererade Sulzer inte mindre än 37
processpumpar. Projektet drevs via huvudleverantören Metso Power.

Sulzer gör skillnad
Sulzers kunnande och
konkurrenskraft bygger på ett
nära samarbete med världens
ledande tillverkare inom pappersoch massaindustrin och övriga
industrier, maskinleverantörer
och teknikföretag. Med Sulzer får
du tillgång till världens bredaste
program av pumpar, omrörare,
mixers samt luftningsutrustning
samt ett brett program av
avancerade servicetjänster och
full support från Sulzers lokala
servicecentra.

För att få en så snabb och problemfri uppstart av anläggningen som möjligt,
valde man att lägga ansvaret på Sulzer för att utföra installationskontroll och
finuppriktning av de levererade pumparna.
Installationskontroll är en produkt som är framtagen för att minimera
uppstartstiden och garantera högsta möjliga driftsäkerhet. I installationskontrollen
ingår bland annat avsyning av pumparna, att upptäcka eventuella transportskador,
kontrollera att varje pump är uppställd och monterad på ett korrekt sätt, och att
kontrollera att eventuellt tätningsvatten är korrekt anslutet.
SCA Packaging Obbola samt Metso Power anser att installationskontrollen var
väl investerade pengar. Kundens kommentar: ”Sulzer utförde uppdraget på ett
professionellt sätt och vi känner trygghet då det gav en problemfri uppstart av
pumpanläggningen och även hög framtida tillgänglighet”, säger Mats Persson,
projektledare på SCA Packaging Obbola – något som även Metso Powers
projektledare Andreas Gunnergren instämmer i.
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