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Installera, kalibrera & underhålla 
Konfigurera instrumentering

Ansluta till datasystem

Certifiera noggrannhet

Upprätthålla produktivitet
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Vår service ger resultat

 Installation och konfigurering utförs av experter
 Noggrann, säker och effektiv funktion
 Smidig insamling och integrering av data
 Optimerad drifttid och livslängd
 Överensstämmelse med bestämmelser
 Kostnadseffektivt underhåll

METTLER TOLEDO tillverkar for-
donsvågar av högsta kvalitet – 
de är gjorda för åratal av pålitlig 
användning. Din våg måste  
emellertid installeras, kalibreras  
och underhållas korrekt för  
att du ska få ut allt av den.

Våra kvalificerade och välutrustade 
tekniker erbjuder lokal och person-
lig service i rätt tid, uppbackad med 
globalt djup och expertis.  
Du får professionell service – helt 
skräddarsydd för din budget och 
dina behov.

ServiceXXL-portföljen
•  Behov av analys och rådgivning
• Installation och idrifttagning
• Kalibrering och certifiering
• Förebyggande underhåll
• Akutreparationer på platsen
• Modernisering och uppgradering
• OEM-reservdelar
• Utbildningsprogram
• Garanterad responstid
• Omfattande avtal

Mätbart värde
Värdet av en vägning står i pro- 
portion till dess noggrannhet.  
Fordonsvågar utsätts emellertid  
för naturens krafter, tunga laster  
och en konstant, dunkande trafik. 
Allt detta blir en utmaning när  
det gäller att bibehålla den nog-
grannhet och drifttid som din  
verksamhet kräver.

Kalibrering och underhållsservice  
i rätt tid garanterar att din våg  
förblir både noggrann och pålitlig. 
Därutöver arbetar vi nära myn- 
digheter för att säkerställa att din 
våg uppfyller de krav som ställs  
på kommersiell användning.

Insamling och integrering av data
Fordonsvågar är enormt viktiga  
för transport, mottagning, inven- 
tering och produktionsberäkning.  
METTLER TOLEDO rekommen- 
derar, levererar, installerar och 
underhåller den informations- 
teknologi som gör att vågen betalar 
sig själv.
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Certifierad noggrannhet
i tre steg

Installation, konfiguration och integration
Vi levererar och installerar vår utrustning, så att installationen  
uppfyller specifikationerna och följer tidplanen. På plats kontrollerar  
våra servicetekniker att vågsystemet är klart för användning på  
ett kostnadseffektivt sätt.

• Vågfundament som klarar påverkan från trafik och miljö
• Korrekt installerad och finjusterad fordonsvåg
• Informationsteknologi som uppfyller kraven
• Utbildade operatörer ger ett effektivt förlopp
• Pålitlig kommunikation med kringutrustning och nätverk
• Kunskap om användarens underhållsprocedurer

Certifiering av kalibrering
Att uppnå och upprätthålla en vågs noggrannhet kräver regelbundna  
tester av fordonsvågen enligt tillverkarens specifikationer samt  
enligt industri- och rättsstandarder. Våra ackrediterade kalibrerings- 
certifikat eller omverifiering skapar en verifieringskedja för över- 
stämmelse med kvalitetskrav och lagstiftade krav.

Fördelar:
• Bekräftad och certifierad vägningsfunktion
• Dokumentation av noggrannheten – för ditt arkiv
• Undviker problem vid granskningar
• Hjälper dig att debitera rätt – reducerar risk för under- och överdebitering
• Garanterar att fordonen inte lastas över sin kapacitet

Förebyggande underhåll
En fordonsvåg är en stor investering och dess pålitlighet är kritisk  
för att upprätthålla produktiviteten. METTLER TOLEDO ser till att  
din våg alltid är klar för drift med hjälp av kostnadseffektivt och  
fabriksspecifikt vågunderhåll.

Fördelar:
• Förebygger vägningsfel
• Exakt justering av vågen
• Garanterar säker användning för fordon och operatörer
• Säker funktion även mot överspänningar förorsakade av åska.
• Investeringen ger högre avkastning genom förbättrad livslängd  

och produktivitet
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ServiceXXL omfattar en rad tjänster som hjälper dig att bibehålla värdet av 
din investering och uppfylla de krav som din verksamhet ställer.

Skräddarsytt serviceavtal
METTLER TOLEDO är den enda leverantör du behöver för underhåll och 
reparation av fordonsvågar. Vi använder originalreservdelar och kan utföra 
kostnadseffektiv service på vågutrustning av de flesta på marknaden före-
kommande fabrikat för att snabbt få din verksamhet på fötter.

• Underhåll och uppgradering av program
• Garanterad respons vid akutreparationer

Reparationsservice
METTLER TOLEDO är den enda leverantör du behöver för underhåll och  
reparation av fordonsvågar. Vi använder originalreservdelar och kan  
utföra kostnadseffektiv service på vågutrustning av de flesta på marknaden 
förekommande fabrikat för att snabbt få din verksamhet på fötter.

Moderniserings- och uppgraderingsservice
Låt oss gå igenom din nuvarande fordonsvåg för att se hur vi kan  
hjälpa dig att förbättra dess livslängd och funktion. Vi kan erbjuda en  
genomgång av det arbete som måste utföras och en uppskattning  
av kostnaderna. Byte eller reparation av skadade komponenter eller  
en uppgradering av vågelektroniken kan vara ett ekonomiskt alter- 
nativ till en ny våg.

METTLER TOLEDO använder MiraCal™, ett eget 
kalibrerings- och administrationssystem.  
MiraCal™ automatiserar förloppet och tillämpningen  
av stand-arder för att skapa och spara exakt,  
högkvalitativ kalibreringsdokumentation. MiraCal™  
kommer att implementeras i Sverige under 2008.

Målinriktad service
för optimering av resurser

Ackrediterad enligt ISO/IEC17025
Serviceorganisationer
Resultat, inte löften.


