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Hej !
 

HO HO HO!

Vilket fantastiskt år vi har haft; vi har aldrig gjort så många nya affärer, både stora och små
reningsverk, både hos kommunala och industriella reningsverk. Vi har haft möjlighet att utöka
våra team med projektledare, servicetekniker, affärsutvecklare och marknadsansvarig. Vi har
levererat helt nya lösningar till marknaden, speciellt i Norge där vår installation på reningsverket
i FjellVAR invigdes förra fredagen, men även till Sverige och Finland. Stort tack till alla kunder,
konsulter, entreprenörer och kollegor för ett fantastiskt 2019. Jag ser fram emot 2020 med
tillförsikt och hoppas vi kan fortsätta att göra ännu fler och bättre affärer tillsammans.

God Jul och Gott Nytt år!

Hälsningar
John

SAVE THE DATE!! 

22-24 september 2020 är det dags igen för
VA-mässan i Jönköping på Elmia.

På VA-mässan samlas vattenkrafterna som
tillsammans kan samverka för att bygga en
grund för ett tryggt och hållbart samhälle. Det
finns chans till att nätverka med
uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer.
De bjuds även på spännande seminarier och
studiebesök som du inte vill missa tillsammans
med den senaste tekniken inom branschen.
Läs mer här.

IRIS PROJEKTET "Plug and Play"
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IRIS leveransen består av 3 st containrar med utröstning för mottagning och avvattning av
septikslam eller externslam från mindre reningsverk. Dessa tre container hanterar mottagningen
av dessa fraktioner in till en biogasfabrik i Bodö.

Container #1 Innehåller en slamsil (RoFAS). Maskinen är av typ trumsil med 10mm perforerad
yta. Slambilens förare ansluter sin tryckslang till containern och loggar sedan in på panelen på
utsidan. Efter ok startar föraren sedan tömningen av bilen in till slamsilen. Partiklar större än 10
mm tas bort från slamdelen. Slamsilen har en kapaciteten upp till 200 m2/h för septicslam.
Avskilt material i slamsilen tvättas och komprimeras i en tävttpress (WAP4). Tvättat och pressat
material hamnar sedan i en rensbehållare utanför containern. Silat slam rinner ned till undre
containern.

Container #2: Under slamsilen finns en container med ett sandfång (Ro6). I sandfånget avskiljs
sand och tyngre partiklar från det silade slammet genom sedimentering. Sanden kommer ut ur
containern till en separat behållare. Efter sandavskiljningen rinner slammet vidare till en
pumpgrupp och därifrån pumpas det till en slamtank. I tanken finns en omrörare för att skapa ett
homogent slam med goda avvattnings egenskaper.

Container #3 Innehåller utrustning för slamavvattning. Slammet pumpas från slamtanken till en
slamavvvatttnare av typ Huber S-PRESS. I containern finns även en polymerberedare som
blandar koncentrerat polymer med vatten till en blandning av ca 0,1-0,3% polymerblandning.
Polymer/vattenblandning mixas sedan med slammet för en bra och intensiv inblandning med
hjälp av mixer med höga varvtal. Avvattnaren är av typ skruvpress och går långsamt med lågt
ljud och få vibrationer. Slamavvvattnaren har en kapacitet på 4-8 m3/H eller max 250 kg TS/h
och levererar mellan 25-30% TS beroende på driftförhållande och slamsammansättning.

Alla containrar är byggda av oss i Lindome och skickas som ”plug and play” enheter till
Biogasanläggningen i Bodö för snabb och smidig uppstart.

Vår säljare Elvis i Norge säger att de största fördelarna med projektet har varit att "med
kontainerløsninger kan vi levere komplette renseanlegg med rask levering. Da er det bare og
koble til strøm og vann så er det i drift. Man slipper en byggeprosess som sparer kundene for
mye tid og penger. Plug and play".

Har du känt att det är osäkert att klättra på stege?

Hur ser era stegar ut? Känner du dig säker när du klättrar på dem?
HUBER har flera olika steglösningar beroende på behov. I AFS
1981:14 § 5 så beskrivs vikten av att man skall ha ett säkert skydd
där skada genom fall kan förekomma. HUBERS säkerhetsstege
med integrerad säkerhetsräls SIS 2 ger dig möjlighet att klättra
säkert på stegen. Du fäster dig med din säkerhetssele i en löpare
som går i säkerhetsrälsen. Om du mot förmodan skulle halka eller
falla så låser löparen fast sig i säkerhetsrälsen och du förhindrar att
falla ned. Med hjälp av vårt ingångsstöd så säkrar du dig stående
innan du börjar klättra. Det gör att du känner dig säker direkt när
du skall ta dig till stegen.
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Maila till maria.eriksson@hubersverige.se om du vill ställa fler
frågor och veta mer!
 

HUBER Uthyrningsenhet Vega:

Har ni bekymmer med ert extern/septik-slam
som ställer till det för reningsprocess på ert
reningsverk? Eller är ni bara sugna på att testa
hur vår välbeprövade maskin fungerar, så
föreslår vi vår containerenhet VEGA.

VEGA container innehåller en komplett
utrustning för externslammottagning inklusive
tvättpress med pressrör & styrskåp.
Ni behöver endast se till att lämplig
uppställningsplats och en soptunna för rens
finns samt att spolvatten och el finns
framdraget.

Huber kan bistå med servicetekniker för
uppstart/testkörning av anläggningen.
Vid intresse maila till info@hubersverige.se så
hjälper vi er.

Följer du oss på sociala medier?

Det gäller att hänga med och vill du följa oss i vår vardag är det i
våra sociala medier du skall vara. Under december månad mellan
13/12 och 18/12  så lottar vi ut fina priser för er som blir våra nya
följare. Vinn en fantastisk laddsladd som lyser med alla uttag som
du kan tänkas behöva! Vinnare presenteras i våra sociala medier.
Stay tunned ;) För att vara med och tävla behöver du gå in och
gilla våra sidor och maila ditt namn och telefonnummer till
jonna.martinsson@hubersverige.se.

Lycka till!

FB
Instagram
Linkedin

Studieresa 2020, 30/3-1/4

Varje år arrangerar vi en studieresa till
Tyskland. Där besöker vi bland annat vår
fantastiska fabrik och gör studiebesök på flera
spännande reningsverk. Är du nyfiken på att
veta mer eller redan nu vill anmäla ditt
intresse? Maila till:
jonna.martinsson@hubersverige.se så hjälper
hon dig!

VINNARE & MÅNADENS TÄVLING

Rätt svar på förra tävlingsfrågan är:

Denna gång har vi tre lyckliga vinnare:
Vi säger GRATTIS till: Elin från Edsbyn, Ulf i Eskilstuna och Michael från Robertfors! De vinner
fina laddsladdar med olika uttag för alla sorters mobiler.
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Denna gång undrar vi vilken TS-halt WAP4 har?

Skicka in ditt svar genom att klicka här senast fredag 7 januari.
Du har chansen att vinna mycket fina vinster, så glöm inte att ange din adress!

 

Hydropress HUBER AB  
Tel: 031 99 64 60  

Heljesvägen 4
 

  Box 125, 437 22 Lindome
  E-post: info@hubersverige.se

Avregistrera mig från detta utskick
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