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De håller industrin igång
Att inte satsa på förebyggande underhåll är som
att släppa ratten när man
kör bil: det går ett litet tag
men sen kör du av vägen.
Den liknelsen gör Mikael
Ringsåker och Niklas Blom
på Defensa Service vars
affärsidé är att skydda
maskindetaljer och utrustning.
Efter ett antal år på Newtec i Grums bestämde sig
barndomsvännerna Mikael
Ringsåker och Niklas Blom
i somras för att starta eget.
Båda är i grund och botten mekaniker men har
mest jobbat med annat:
Mikael med försäljning av
utrustning för fett, färskoch spillolja med fokus på
centralsmörjning och Niklas med ytbeläggningar
mot slitage, korrosion och
kemikalier.

Därför valde de att inrikta
sig på just beläggning och
smörjning.
– Det är det vi är duktiga
på. Vi erbjuder lösningar
som förlänger livslängden
på maskiner och annan
utrustning. Förebyggande
underhåll leder till färre

driftstörningar och kostsamma produktionsstopp,
säger Mikael Ringsåker.
Till att börja med höll
Defensa Service till i Slottsbron men nyligen skaffade
man en verkstadslokal i
Säffle.

– Vi servar all tung tillverkande industri i Värmland
och har en del kunder i
Närke. På sistone har vi
fått allt fler uppdrag även i
Dalsland, så Säffle passade
bra som bas tyckte vi, säger
Niklas Blom.
Enligt Mikael Ringsåker
är efterfrågan på smörjtjänster stor inom industrin
idag. Smörjare ersätts ofta
inte när de går i pension
eller slutar. Istället läggs
dessa arbetsuppgifter ut
på underhålls- och driftspersonal som redan har ett
fulltecknat schema.
I sådana lägen kan Defensa göra en behovsanalys
av vilka smörjställen som
är viktigast och presenterar åtgärder därefter.

och smörjer, säger Mikael
Ringsåker.
En del förfrågningar
handlar även om att göra
arbetsplatsen säkrare för
den som smörjer.
– En enkel åtgärd är att
flytta ner ett smörjställe
från hög höjd till markplan,
säger Niklas Blom.

Förutom smörjuppdrag erbjuder Defensa en för marknaden ny och miljövänlig
metod: begagnade bildäck
mals ner och bearbetas för
att göras sprutbar. Slutprodukten fungerar som ett
kostnadseffektivt tätskikt,
slitage- och korrosionsskydd. Defensa använder
bland annat metoden för
att renovera pumpar.
– Vi kan med enkla medel renovera pumpar till
bättre skick än nya. Tack
vare beläggningen blir
friktionen dessutom lägre
och pumparna därmed
också energisnålare, säger
Niklas Blom

– Det kan handla om att
göra ett nymontage av
centralsmörjsystem
eller så kommer vi själva ut
ett par gånger i månaden

Text och foto:
Anna Bäcksholm

Emot slit och släng. Många
reningsverk köper nya pumpar
när de gamla blir slitna. Onödigt och dyrt i längden, menar
Niklas Blom och Mikael Ringsåker på Defensa Service.

Leverantör av mekaniska produkter till verkstadsindustrin.
Moderna CNC-maskiner och erfaren personal borgar
för konkurrenskraftiga priser och hög kvalitét.
Hantverkargatan 6
Kristinehamn
0550-195 50
www.olmemekaniska.se

Utför alla slags plåt- och svetsarbeten!
• Stålstommar och konstruktioner
• Legosvetsning av komponenter

• Traversbanor
• Cisterner och tryckkärl

www.weldtec.se • Industrivägen 1, Molkom • 0553-315 30

..
.
å
p
s
Proff
•
•
•
•
•
•

Industrislang • Kilremmar
kopplingar • VibrationsGummiduk
dämpare
Packningar
Tätningslister
Gummimattor

Tel 054-56 74 50 • Fax 054-56 74 53
Zakrisdalsvägen 3, Karlstad
info@pewaindustri.se
www.pewaindustri.se

RÖRMONTAGE- OCH SVETSUTBILDNING
Vi erbjuder utbildningar till Arbetsförmedlingen och företag inom Svetsindustrin och certifierar enligt
SS-EN-287. Vi har en toppmodern anläggning för att möta högt ställda krav på studiemiljö och
svetsteknik.

Utbudet
Från dagskurser till ca 1 år beroende på förkunskaper.
Rörmontageutbildningen
Sedan 2002 har vi erbjudit utbildning för industrimontörer - och svetsare i samråd med ledande aktörer på marknaden
och kan därigenom möta kompetensen som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Certifikat
Internationellt certifikat i svetsning som bevisar er kompetens. Kraven är framtagna i enlighet med European Welding
Federation (EWF). Slutproven i certifieringen sker enligt SS-EN-287 i samtliga svetsmetoder.
Garanti
Genom vår EWF-certifiering är kunden alltid garanterad att vi uppnår rätt kvalitetsnivå i utbildningen, kursplanen är
tredjepartskontrollerad av ackrediterat kontrollföretag.
Kontaka Jerry och Peter, 054-51 51 60 u Hammarö u www.hammarosvetsteknik.se

