Välkommen till Sveriges trevligaste industrisupport.
Mekano AB är en komplett leverantör av högkvalitativa produkter. Vi är återförsäljare av bl.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elmotorer
Industriväxlar
Kullager
Industripumpar
Frekvensomriktare
Tätningar
Kilremmar & Kilremsskivor
Kedjor & Kedjehjul
Kompressorer
AIRnet-Rörsystem

Med vår flexibla organisation förser vi våra kunder med kortare ledtider, humanare priser och bättre service
än många andra större företag kan göra. Våra erfarna säljare kan hjälpa er att hitta rätt enhet till er produktionslinje oavsett fabrikat. Vi är även erkänt duktiga på följande områden:
•
•
•
•
•
•

Industrisupport
Maskinservice
Industrielektriker
Tryckluftsservice
Industrimide/Byggsmide
Projekt

Har ni några frågor eller bara är nyfikna på vad vi kan göra för er, kontakta något av våra kontor. Vi finns i
Helsingborg, Malmö, Perstorp och Göteborg. Välkomna in!

GÖTEBORG

HELSINGBORG

MALMÖ

Elmotorer
Mekano har idag Sveriges största lager av Siemens elmotorer, kanske till och med Nordens.
Mekano är exklusivt utvalda av Siemens att representera deras program av Asynkrona trefas elmotorer i
Sverige.
Utöver Siemens så samarbetar Mekano med ABB gällande elmotorer som vi även lagerför. Vid behov
anskaffas även andra fabrikat.
Vi lagerför motorer i fot och flänsutförande mellan 0.18-200 kW i Helsingborg, Malmö och Perstorp.
Aluminiummotorer Simotics GP samt Gjutjärnsmotorer Simotics SD, där processmotorn med förstärkt lager
och 3 års garanti ingår.
•
•
•

2,4,6 poliga motorer från IEC63 till IEC315
0,18-200 kW
Verkningsgrad IE3

Modifikations kit som
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT100
Bromsar
SPM nipplar
PTC termistorer
Isolerat lager för frekvensomriktardrift
Värmeband
Separata kylfläktar
Förstärkt lager för remdrift
Pulsgivare

Industripumpar & VA pumpar
Rätt pump garanterar driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Vårt breda sortiment inom pumpteknik gör det
enkelt för dig att hitta bra produktlösningar till industriella system.
Det som skiljer oss från de andra företagen är att vi kan även erbjuda installation, service, reparation,
underhåll och kundanpassade lösningar på ett enkelt och smidigt sätt redan från början.
Vi har även en egen industri/byggsmides avdelning med licensierade svetsare (ISO 3834 och EN1090)
som kan bygga fundament, ställningar och andra stålkonstruktioner som behövs.
Självsugande Heavy-Duty centrifugalpumpar för applikationer främst inom Process, VA/Reningsverk, Kemi,
Gruv men även för räddningstjänsten där krav finns på höga flöden, material och tillgänglighet.
STR-Serien lämpar sig för kraftigt förorenade vätskor inom Avlopp och Reningsverk med innehåll av fibrer,
cellulosamaterial och andra slitande partiklar.
Den kan även användas av räddningstjänsten vid akuta översvämningar eller andra läge där man behöver
tömma ett område snabbt på vatten.
Vi säljer även Fatpumpar (för IBC o fat), membranpumpar, Slangpumpar, Excenterskruvpumpar
Vi är auktoriserade service partners med bl.a. XYLEM, KSB, GRUNDFOS, COLLY FLOWTECH
och GRINDEX.
Kort och Gott, vi kan pumpar, ring oss!

Industriväxlar
Med vårt breda utbud av industriväxlar har vi lösningar till era applikationer och produktionslinjer oavsett
storlek på problemen.
Det kan vara allt ifrån en enkel nedväxling till fleraxliga växlar för valsning mm.
•
•
•
•
•
•
•

Raka kuggväxlar
Tapp/Flatväxlar
Vinkelkuggväxlar
Snäckväxlar
Vinkelväxlar
Robusta raka kuggväxlar, vinkelkuggväxlar för krävande omgivningsförhållanden (Serie X)
Sala växlar

Förutom nyförsäljning av växlar kan vi erbjuda alla typer av service och reparationer av dessa antingen på
plats hos kund eller i våra egna verkstäder.
Vi är auktoriserade service partners med bl.a. SEW EURODRIVE och BENZLERS.
Exempel på användningsområden:
•

Raka kuggväxlar
Rulltransportörer, Bandtransportörer, Kedjetransportörer.

•

Tapp/Flatväxlar
Transportbanor, Kedjetransportörer, Processtekniska applikationer, Pressar,
Extruders, Skruvtransportörer, Portalkranar.

•

Vinkelkuggväxlar
Palltransportörer, Bandtransportörer, Kedjetransportörer, Lyftanordningar och lyftstationer,
Lyft-/sänkbord, Lasthissar, Åk- och lyftmotorer för höglagerkranar.

•

Snäckväxlar
Teaterapplikationer, Ställdon, Pressar, Vridbord, Transportörer.

•

Vinkelväxlar
Små och snabbgående transportbanor för intralogistik, Rulltransportörer, Bandtransportörer,
Spåntransportörer, Speciellt anpassad för ljudkänsliga arbetsområden, Särskilt anpassad för
Hygienic-tillämpningar inom dryckes- och livsmedelsindustrin.

•

Robusta raka kuggväxlar, vinkelkuggväxlar för krävande omgivningsförhållanden
Perfekt i alla lägen, även vid krävande omgivningsförhållanden. Jämfört med vanliga raka
kuggväxlar och vinkelkuggväxlar är utväxlingsområdet hos denna växel mycket brett.

•

Sala växlar
Grustag, Krossar, Transportband

Kompressorer
Som service och återförsäljarpartner till Atlas Copco kan vi erbjuda hela deras sortiment av oljesmorda och
oljefria luftkompressorer som omfattar ett brett spektrum av skruv-, tand-, centrifugal-, kolv- och scrollkompressorer samt vatteninsprutade kompressorer.
Vi kan givetvis även erbjuda deras övriga produktombud om så önskas.

AIRnet - rörledningssystem
AIRnet är en snabb, enkel och tillförlitlig lösning för rörsystem som ger drift av högsta klass för tryckluft,
vakuum, kväve och andra inerta gastillämpningar.
Fördelarna med att använda AIRnet-rörledningar är att ni kommer ni få en läckagefri miljö och energiförbrukningen kommer minska.
Med en ny kompressor och ett nytt och modernt rörledningssystem så kommer ni att spara in pengar åt
företaget.
För att uppnå den lägsta livscykelkostnaden erbjuder AIRnet:
•
•
•
•
•
•
•
•

10 års garanti
Hållbara och undehållsfria material
Kontinuerligt flöde och bibehållet tryck
Beständig luftkvalitet
Låga operationella kostnader
Låga installationskostnader
Låga modifieringskostnader
Säkerhet

Frekvensomriktare
Förbättra produktiviteten i processerna, höj energieffektiviteten och sänk underhållskostnaderna. Alla de
viktigaste funktionerna är inbyggda, vilket underlättar val av frekvensomriktare, installation och användning.
Ta kontrollen över styrning och energibesparing. Upplev smidigheten med motorstyrning av
”plug and play”-typ direkt från kartongen.
Standardfrekvensomriktare är det perfekta valet för dig som vill ha en enkel och smart komplett lösning.
Våra standardfrekvensomriktare erbjuder:
•
•
•

Frekvensomriktare med alla de viktiga funktionerna inbyggda, vilket underlättar
val av frekvensomriktare, installation och användning.
Intuitiva användargränssnitt för snabb installation och driftsättning.
Inbyggda funktioner för energieffektivitet hjälper dig att sänka och hantera energiförbrukningen.

Som återförsäljare av ABB och deras frekvensomriktare kan vi erbjuda hela deras sortiment.

Kullager, rullager, lagerhus och linjärenheter
Att spara energi blir allt viktigare och all teknik som möjliggör minsta lilla minskning av energiförbrukningen
är en stor nyhet.
Med rätt lager och underhåll kan företaget öka livslängden på sina produkter, minska tiden för driftstopp och
på sådant vis göra en kostnadsbesparing.
På Mekano har vi idag ett brett sortiment av högkvalitativa kullager, rullager, lagerhus och linjärenheter
(SKF, FAG) med tillhörande underhållsprodukter på våra lagerhyllor.
Vi kompletterar vårt erbjudande med övriga tillverkare såsom Timken och NSK vilket gör oss till en
totalleverantör inom lagerprodukter.
Vårt sortiment är resultatet av flera års samarbete med våra kunder.
Är ni intresserade av ett lagerupplägg? inga problem, bara ta
kontakt med något av våra kontor.

Kilremmar & Remskivor
Effektivitet är en strategiskt viktig punkt i dagens industri. Att bli av med förluster i kraftöverföringssystemen
kan innebära stora besparingar Våra remmar lagerförs i profilerna XPZ, XPA, XPB, XPC och klarar
temperaturområden mellan -40°C upp till +110°C vilket gör dem optimala för det nordiska klimatet.
Egenskaper:
•
Lång och problemfri livslängd
•
Mjuk och smidig gång.
•
Avsevärt minskad bullernivå.
•
Mycket exakta mått (vilket underlättar vid byten).
•
Temperatur -40°C upp till +110°C
•
Miljövänliga halogenfria remmar i enlighet med RoHS (utan t.ex. klor)
•
ATEX kompatibel (ISO1813 statisk konduktivitet)
•
Olje- och värmebeständiga
Exempel på användningsområden:
Ventilationssystem, industrimaskiner, stenkrossar, skördetröskor, tvättmaskiner, gräsklippare, snöslungor,
vedkapar, etc.
Vi har även kilremskivor för koniska Taper Lock bussningar på lager i profilerna SPZ, SPA och SPB.
Saknar ni något eller är ni intresserade av ett lagerupplägg? inga problem, bara ta kontakt med något av
våra kontor.

Kedjor
Med våra förstklassiga rullkedjor, med WIPPERMANN i spetsen, är vårt mål att förlänga livslängden på
våra kunders kedjedrifter. Vi levererar också reservdelar till rullkedjor samt kedjeverktyg, t.ex. kedjebrytare.
Rullkedjor används ofta i maskin- och anläggningskonstruktion, inte bara som driv- och växelkedjor, utan
även som lyft- och transportkedjor samt i specialdesign med olika tillbehör för transport- och
transportsystem.
Rullkedjor med lämplig fastsättning möjliggör speciella funktioner och är därför perfekta för ett brett utbud
av olika applikationer.

Kedjehjul
Vi har ett komplett sortiment av kedjehjul både vad det gäller förborrade kedjehjul och framförallt Taper
Lock kedjehjul. Med egen verkstad har vi möjlighet till bearbetningar av kedjehjulen t.ex. dra kilspår och
sätta stoppskruv i kedjehjulen. Svarva upp nav och/eller kapa nav i kedjehjul.

Taperlock
Taperlock är en framgångsrik metod för att fixera en remskiva, kedjehjul, koppling m.m. på en axel, utan
extra bearbetning av axeln
Fördelen med denna typ av Taper Lock kedjehjul är att du bara byter själva kedjekransen när den är
utsliten och behåller navet med det redan färdiga axelhålet och kilspåret. På detta viset sparar ni både tid
och pengar.
Är ni intresserade av ett lagerupplägg? inga problem, bara ta kontakt med något av våra kontor.

Pneumatik och Vakuum
Att köpa in pneumatik och vakuum kan vara svårt, näst intill omöjligt för de som inte jobbat i branschen
tidigare.
Ska man gå på de kända leverantörerna, eller ska man gå på de lite billigare produkterna som sägs
fungera likvärdigt?
Vi väljer att jobba med kvalitet, därför har vi valt att samarbete med PNEUMAX, men kompletterar även
från andra leverantörer vid behov.
Mekano är en totalleverantör av pneumatik och vakuum som gärna gör det lilla extra för att hitta den bästa
lösningen för just er.
Prova oss nästa gång – det gör skillnad.

Mekano erbjuder även följande tjänster
Industrisupport
Med kunskap, rådgivning, service och kvalitet har vi byggt upp ett företag som ser helheten som en viktig
del i leveranserna till industrin. Tack vare en lång erfarenhet inom företagets olika produktområden kan du
idag rådfråga vår personal om du har problem eller vill veta lite mer om våra produkter.
Vi servar och underhåller produktionslinjer, värmekraftverk, reningsverk, m.m. och finns
tillgängliga både vid akuta ärende, planerade driftstopp eller rutinmässiga uppdrag.
Ny och ominstallation av industriväxlar, elmotorer, pumpar, kompressorer, industrielektronik, frekvensomriktare, mm. Uppriktning, vibrationsmätningar och balansering.
Modifiering och förbättring av äldre processmaskiner.
Mekano kan även hjälpa till att flytta hela er maskinpark, produktlinje eller hela anläggningar till ny plats
eller ort.

Maskinservice
Vi utför regelbunden service och reparationer av alla typer av verktygsmaskiner. Underhåll är en
förutsättning för fortsatt produktion och oförutsedda driftstopp kostar oavsett bransch.
Genom översyn har vi möjlighet att ta fram en statusrapport för varje enskild maskin. Med rapporten skapar
vi en servicelogg så att man enkelt och överskådligt kan följa maskinens livscykel och planera in underhåll,
service och renovering utan att störa den dagliga produktionen.

Industrielektriker
Vi installerar, felsöker och monterar elektronisk utrustning, och kontrollerar underhåller och reparerar
el- och automatikutrustningar.
Sedan den 1 juli 2017 erbjuder vi även en tjänst som erbjuder andra företag att vi står för deras
regelefterlevnad.
Vi arbetar med både hög- och lågspänning och är registrerade hos elsäkerhetsverket.

Tryckluftsservice
Vi utför regelbunden service och reparation av alla typer av anläggningar. Nedan ser ni några av de
områden som vi är verksamma inom.
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionering av nya system
Service, underhåll och reparation
Rördragning
Uppmärkning av rörsystem enligt standard
Riskbedömning
Energianalys
Märkesoberoende

Rörmärkning
Har ni märkt upp era rör på företaget enligt lagen?
På Mekano har vi både kunskapen och utrustningen till att utföra jobbet åt er.
Mekano utför rörmärkning enligt Svensk Standard SS741:2013.

Industrimide/Byggsmide
Mekano har en modern och flexibel smidesverkstad dit du kan vända dig för alla typer av smidesjobb,
oavsett om det handlar om nyproduktion, omkonstruktion, byggsmide eller reparationer.
Vi arbetar med både stort och smått och kan även erbjuda våra kunder stålkonstruktioner enligt ISO 3834
och EN 1090.
Vi tillhandahåller all form av tillverkning i högsta kvalitet.

Projekt
Mekano har under flera år utvecklat och förfinat sin projektprocess. Vi är erkänt duktiga på att räkna och ta
fram nya lösningar oavsett problem.
Förutom att ni sparar både tid och pengar genom att kunna koncentrera er på er egna kärnverksamhet, så
är det också viktigt att tänka på att de ekonomiska konsekvenserna av ett misslyckat projektresultat kanske
kan åtgärdas, men det är värre med förtroendet mot sina kunder.

Verkstad
Vi servar och reparerar era produkter och ser till att de är i god kondition när de lämnar någon av våra verkstäder.
•
•
•
•
•
•
•

Elmotorer
Kompressorer
Industripumpar
Vacuum pumpar
Blåsmaskiner
Växlar
Automation

Dygnet Runt Jour - 24/7/365
Helsingborg / Perstorp
Servicetekniker:................................................................................... 042-20 26 00
Industrielektriker:.............................................................................. 072-721 30 21
Malmö:
Servicetekniker:................................................................................... 040-29 02 20
Industrielektriker:.............................................................................. 072-721 00 16
Göteborg:............................................................................................. 031-26 21 00

HELSINGBORG (HK)

HELSINGBORG VA /SMIDE

MALMÖ

T: 042-20 26 00
E: hbg@mekano.se

T: 042-20 26 00
E: hbg@mekano.se

T: 040-29 02 20
E: mmo@mekano.se

GÖTEBORG

PERSTORP

T: 031-26 21 00
E: gbg@mekano.se

T: 042-20 26 00
E: psp@mekano.se

Gåsebäcksvägen 30
252 27 Helsingborg

Von Utfallsgatan 14
415 05 Göteborg

Pistolgatan 7
254 66 Helsingborg

Perstorp industripark
284 34 Perstorp

mekano.se

Flygledaregatan 1
212 39 Malmö

