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Hej !
 

Hej,

11 grader stod termometern på i bilen när jag åkte till kontoret här om morgonen, vi kan enas
om att sommaren är slut även om vi får hoppas på några fina sensommarkvällar.
Det känns som att omvärlden sakta rullar igång igen, vissa saker kommer återgå till som de var
förut, andra kommer att för alltid förbli annorlunda. Oavsett Corona så är det ett jämnt flöde av
råvara in till våra reningsverk och investeringstakten i VA branschen måste öka. Svenskt vatten
säger 4% mer än inflationen de kommande 20 åren, för att bibehålla nuvarande standard.
Lidköping sökte helt nytt tillstånd och fick riktigt hårda krav, speciellt på läkemedel och
microplast reduktion. Slamfrågan är fortsatt på agendan och det blir spännande att se vad
regeringen gör med slutsatserna i utredningen om förbud emot spridning av slam. För att klara
dessa utmaningar kommer vi behöva mer investeringar än inflation + 4% skulle jag säga.
Vi på HUBER kommer köra flera Webinar, minst ett i månaden, inom flera intressanta ämnen. Jag
och min kollega Pontus var först ut i höst, med intressanta tankar kring slamspridningsfrågan. Ni
kan se inspelningen nedan.

Ser fram emot en spännande höst tillsammans!

Hälsningar
John

Hålplåt & krattgaller

HUBER har robusta galler och silar med hålplåt
eller spalter som ingår i den så kallade HUBER
Max®-familjen.

Det som är utmärkande för HUBER´s hålplåt
och krattgaller är att maskinen är väldigt
tillförlitlig i höga belastningar, den har en
mycket hög flödeskapacitet och en effektiv
avskiljning. Designen på maskinen är väldigt
kompakt vilket innebär minimal platsbehov.
 
Silar från HUBER´s Max familj innebär effektiv
silning och transport av rens i alla olika
applikationer. Från grovsilning med TrashMax®
till finsilning CenterMax® och EscaMax®.
Oavsett användningsområde från vattenintag
och pappersbruk till kommunala reningsverk
finns det en HUBER Max lösning för dina
behov.

Vill du läsa mer om HUBER´s hålplåt och
krattgaller klicka här
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WEBINAR hösten 2020

Nedan ser du när vi håller våra webinar under hösten. Du kan läsa mer om respektive webinar
genom att klicka på knappen nedan och anmäla dig.

Klicka här för mer info

Anmäl dig till nästa webinar om Konventionell slambehandling
24 sep

Titta på senaste webinaret om Hållbar slamhantering nedan!
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HUBER i världen

Vanligtvis finner vi HUBER´s produkter på kommunala reningsverk eller på en del industrier men
i varuhuset i Minsk i Vitryssland har man genomfört ett någorlunda ovanligt projekt. Varuhuset
installerade nyligen två HUBER trycktäta dörrar av rostfritt stål i en iFLY tunnel. I tunneln kan
kunderna uppleva viktlöshet i speciella flyg dräkter.

iFLY Minsk är en vertikal glasvindtunnel med en total höjd på 16,7 m och en diameter på 4,3 m.
Vid maximal flyghöjd på 13,1 m finns det mycket höga vindhastigheter på upp till 275 km / h. För
att säkerställa långvarig teknisk felfri drift letade operatörerna på anläggningen efter pålitliga
underhålls- och inspektionsöppningar i basområdet under vindtunneln. En hanterbar uppgift för
vår HUBER tryckdörr TT7! Vanligtvis hittar du denna typ av dörr i trycktäta inspektionsöppningar i
olika tankar exempelvis drycksvattenbehållare eller pumpstationer.

För operatören av denna trendiga och eftertraktade fritidsattraktion var det viktigt att ingen kan
öppna dörrarna medan iFLY-tunneln är i drift. HUBER uppfyllde denna speciella kundbegäran och
monterade det installerade profilcylinderlåset med ett speciellt lås från kunden. Operatören är
mycket nöjd med den smidiga utförandet samt enkel installation och drift av stabila tryckdörrar
från HUBER. Den senaste anläggningen stod klar i november 2019 och har varit mycket
framgångsrik sedan december.

För info om våra säkerhetsdörrar kontakta maria.eriksson@hubersverige.se eller 
anders.frisk@hubersverige.se för mer info om våra säkerhetsdörrar.

Läs mer om HUBER TT 7 genom att klicka på bilden.

Vi hälsar Viveca och Henrik välkomna till HUBER

I augusti började Viveca Kivistö som teknisk säljkoordinator och Henrik Brattström som
projektledare. Vi är väldigt glada att ha dom ombord och under deras första vecka var det dags
för att ta bilder till hemsidan bland annat.

Varmt välkomna!

mailto:maria.eriksson@hubersverige.se%20?subject=Nyhetsbrev%20TT.7
mailto:anders.frisk@hubersverige.se?subject=Nyhetsbrev%20TT.7
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=460427&userid=0&linkid=35580473&readid=13524302745F&test=&umailid=0


Service hälsar

Att ta hand om sina maskiner är grundläggande. På bilderna nedan är vår servicetekniker Martin
och servar en HUBER siltrumma Rotamat® Ro2 i tank och byter maskinens borstar. Det fastnar
mycket trasor och annat i maskinerna och de blir då inte lika effektiva. Borstarna inne i
maskinen blir även slitna efter ett tag och då behöver nya fräscha komma på plats. Kontakta
service@hubersverige.se för hjälp med service och underhåll.

Månadens tävling

Vad är speciellt med HUBER´s Esca Max design och hur många
olika maskiner finns det i HUBER Max®-familjen?

Skicka ditt svar till info@hubersverige.se senast 16 september.

Följ oss på Linkedin
 

På linkedin följer du oss IRL och får det
senaste nytt om vad som händer ute på fältet
och senaste maskin nyheterna och teknikerna.
Du kan också lätt kommentera våra inlägg och
få kontakt direkt.

Har du inte linkedin idag är det hög tid att gå
med. Det är lätt att skapa ett konto och vet du
inte hur man gör kan du gärna ringa till Jonna
Martinsson som jobbar som marknadsansvarig
hos oss så guidar hon dig. Tel: 0720 - 14 44
23.
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