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Hej !
 

Utveckling och samarbeten. Två viktiga ord för
oss på HUBER som vi i nuläget hittar nya sätt
att genomföra.
 
Att samarbeta med våra kunder och utveckla
lösningar som är anpassade för just den
kundens behov är det vi tycker bäst om. Vi
har en oerhört bred portfölj av
standardiserade maskiner; silar, galler, sand
och renshantering, breddvattensilning,
finsilning med mekanik, sand och kol,
flotationer, förtjockning, avvattning, torkning,
energiåtervinning och säkra nedstigningar
genom luckor, dörrar och stegar. Det innebär
att vi i många fall kan optimera en lösning för
just era utmaningar och förbättringar. Kom till
oss med era behov och låt oss tillsammans
diskutera, vrida och vända på caset, i de allra
flesta fall hittar vi en lösning. Oavsett hur
lösningen blir, kommer den alltid att vara
driftsäker, kräva minimalt med manuellt
underhåll och klara det vi lovat.
Vi har möjlighet att i många fall kunna göra ett
labb eller fullskaletest, speciellt inom
slamhantering och har stor erfarenhet i att
kunna avgöra realistiska resultat på förhand.
 
Vi ser fram emot fortsatta möten och
diskussioner, även om de nu mer och mer sker
digitalt. Håll utkik efter oss på LinkedIn och i
din mailkorg. Nedan kan du anmäla dig till vårt
första webinar och snart har vi också
filmpremiär, där vi visar ett exempel på hur
vi tillsammans med kund och entreprenör
byggde ett av Norges modernaste mekaniska
reningsverk.
 
Och glöm inte att njuta av våren, med
distans…..

Hälsningar
John

HUBER börjar med webinar!!

I den värld vi lever i ställs högre krav på
säkerhet i alla led. Det viktigaste vi har är ett
säkert Dricksvatten. För att minimera risken
för kontaminering av vattnet så kan du genom
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ny teknik bygga säkrare. Du minimerar för
obehöriga att få möjligheterna till sabotage
genom att bygga på ett nytt sätt. Det kan även
vara så att du önskar höja säkerheten och
skapa en bättre arbetsmiljö för dina
medarbetare och då fungerar dessa produkter
även för en renovering. Vår expert på detta
område Maria Eriksson kommer vid detta
webinar berätta om hur framtidens
dricksvattenreservoar kan vara utformad och
vilka olika möjligheter som finns.

Webinaret hålls den 4/6 11.00-11.30. Det finns
möjlighet att ställa frågor via vår chatt under
webinaret och även en stund efter.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till webinaret här!

Vår mobila testenhet Arktis
 
Arktis är Hubers mobila slamavvattnare.
Vi har utrustat släpet med vår minsta
skruvpressavvattnare Q280.
I släpet finns också:

Tunnslampump
Polymerberedare med polymerpump
2 olika
polymerinblandningsenheter(statisk
mixer + impeller mixer)
Valbara vägar för slammet att gå, för
att uppnå olika lång
uppehålls/mognadstid för slam och
polymer.
Elskåp & frekvensomformare

Allt detta ihop gör att vi kan testa olika
scenarion för att se vad som passar bäst på
respektive reningsverk.

De senaste åren har vi gjort 25 körningar runt
om i landet med väldigt goda resultat. Det
skapar en trygghet för kunden att maskinen är
rätt för deras process innan en investering
beslutas.

Titta på filmen om Arktis nedan!
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Vill du veta mer om arktis klicka här

Glöm inte bort er service!

Coronaepidemin gör att alla är väldigt
försiktiga med att träffa människor fysiskt. Vi
på HUBER är väldigt försiktiga när vi är ute på
serviceuppdrag så att ni kan känna er helt
trygga. Vi har fortsatt full styrka i personalen
och ett bra flöde av reservdelar från våran
fabrik.

Tveka inte att höra av er om ni behöver vår
hjälp, viktigt med ett ständigt underhåll och
omhändertagande av era maskiner.

Låt oss veta vad vi kan hjälpa er med och
klicka på knappen nedan för kontakt.

Kontakta service

Manluckor SD 1

Våra nedstigningsluckor SD 1 är fyrkantiga
och försedda med gasdämpare, täckta
gångjärn och möjligheter till ventilation och
isolering. Våra lås på luckorna finns under ett
skyddande mässingslock. Här monterar man
själv enkelt den profil som används på
kommunen/företaget så man får samma
nycklar på alla ställen. För att öppna luckan
krävs den operatörsnyckel som följer med
vilket gör att man har dubbla lås. Luckan är
gjord i 2 mm stål och finns i både rostfritt stål
och syrafast stål. Luckorna finns i standard
mått på 800x800 mm och även 1000x1000
mm, men kan naturligtvis fås i anpassade
storlekar utifrån kundens behov.

"-Vår lucka SD 1 är en bra lösning om du
önskar en lucka med täckta gångjärn och lås
ner i luckan – istället för ett hänglås, allt för att
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förhindra intrång", säger Maria Eriksson som
är expert på området.

Kontakta Maria

Månadens tävling

Rätt svar i förra månadens tävling är: Q-PRESS, slamavvattnare

Vi säger grattis till tre vinnare: Christina Larsson i Köpingsvik, Matthias Grimm i Umeå kommun
och till Arne Nordh i Stenstorp.

Denna gång undrar vi vad namnet på HUBER´s mobila testenhet samt vad man testar när man
kommer ut?

Skicka in ditt svar genom att klicka här senast 10 juni.
Du har chansen att vinna mycket fina vinster, så glöm inte att ange din adress!

Kom ihåg att även följa oss på sociala medier!
 

Vi finns också på Linkedin, Facebook och Instagram!

 

Hydropress HUBER AB  
Tel: 031 99 64 60  

Heljesvägen 4
 

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