
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kund-
anpassade koncept för vatten, värme, kyla och process 
i Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en 
nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag 
i Danmark, Norge och Finland. 

Vi omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fl er än 250 
anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i Göteborg. 
Armatec bildades 2003 men har mer än 70 års erfarenhet 
av branschen och representerar starka varumärken såsom 
Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den 
nordiska marknaden.

Läs mer på armatec.se

Om Armatec Rätt service gör 
stor skillnad

INDUSTRIELL PUMPSERVICE

Vi tar hand om din pump på plats 
hos dig eller i någon av våra 
serviceverkstäder. För att boka tid – 
skriv några rader eller ring vår växel 
och fråga efter pumpservice. 

Hör av dig

pumpservice@armatec.se
031-89 01 00

Armatec AB Göteborg
Box 9047, 400 91 Göteborg

Besöksadress: Betagatan 1, 431 49 Mölndal

Telefon: 031-89 01 00
E-post: pumpservice@armatec.se



Vi får dina pumpar 
att prestera

Service genom 
hela livscykeln

177 miljarder i sjön

Vår inriktning är att serva pumpar från Flowserve-koncernen. 
Vi erbjuder såväl förebyggande som avhjälpande insatser. 
Om du vill, så tar vi fram en serviceplan för just din verksamhet.

Du kan känna dig trygg i att vi alltid använder originaldelar med garanti. 
Det ökar driftsäkerheten och gör att du kan behålla dina certifi eringar. 
Utfört arbete och förslag på ytterligare åtgärder dokumenteras.

Armatec är skandinavisk distributör för Flowserve. Det gör att vi har 
tillgång till allt från beprövade arbetsmetoder till personer att fråga om 
råd. Särskilt viktigt vid fel av mer komplicerad art. 

Vi erbjuder professionell pumpservice hela vägen från 
igångsättning till utbyte. Hör av dig, så tar vi fram ett 
kostnadsförslag för de bitar du är intresserad av. 

Välservade pumpar ger rätt driveffekt och minskar 
risken för driftstopp. Men det fi nns en mängd 
pumpar – var och en med sitt servicebehov. 

Att reda ut varför en pump krånglar kan 
vara en utmaning. Vi samlar in fakta och 
observerar på plats samt använder metoder 
baserade på erfarenheter och information 
från tillverkaren. Du får dokumentation 
över utförda undersökningar och 
rekommenderade åtgärder.   

Uppstartskontroll ger dig en problemfri 
drift från dag ett. Vi ser till att dina 
pumpar är korrekt installerade samt att 
anslutningar är täta och felfria. Du får 
protokoll över utfört arbete och vid behov 
förslag på ytterligare åtgärder.  

Med installationskontroll förvissar du dig om att 
pumparna är redo för driftsättning. Vi undersöker 
att installationen är utförd enligt föreskrifter från 
pumptillverkaren. Allt arbete dokumenteras – du ser 
i klartext vad vi har gjort och varför.  

Vi förser dig uteslutande med 
originaldelar för att säkra funktion 
och driftsäkerhet hos dina pumpar. 
Du får garanti på delarna och tillgång 
till dokumentation från tillverkaren. 
Originaldelar ger också möjlighet att 
behålla certifi eringar. 

Vi servar alla pumpar från 
Flowserve – inklusive pumpar 
från koncernvarumärkena 
HALBERG, SIHI och Sterling.

Uteblivet underhåll står för 6 procent av 
omsättningen inom svensk industri, enligt 
en undersökning från Chalmers tekniska 
högskola. Det blir 177 miljarder årligen. 

Situationen avgör om vi reparerar din pump på 
plats eller i serviceverkstad knuten till Armatec. 
Vid behov har vi också tillgång till rådgivning av 
servicepersonal från Flowserve. Förvänta dig 
korrekt service, endast originalreservdelar och 
utförlig dokumentation. 
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