
Vi gör heta arbeten kallt

On Site



Jergo är ett internationellt verksamt företag som 
levererar tekniska produkter, lösningar och tjänst
er. Våra specialområden är inom verksamheter 
som kraftproduktion, processindustri, olje och 
gasutvinning samt kemisk industri, men vår stora 
kompetens och långa erfarenhet fungerar alldeles 
utmärkt även inom övriga industriområden. 
Verksamheten startade 1989 och huvudkontoret 
ligger i Höganäs i nordvästra Skåne.

Vi är marknadsledande i Skandinavien när det 
gäller försäljning och uthyrning av mobila maski
ner, verktyg och tillbehör, och vi är specialister på 
kalla arbetsmetoder. Metoder som lämpar sig väl i 
miljöer där heta arbeten kräver stora förberedelser 
och därför är kostnadskrävande att genomföra. 

I många lägen kan vi erbjuda de bästa alter
nativen när det gäller att minimera stillestånds

tiden vid service och reparationsarbete. Vårt 
breda  sortiment består enbart av högkvalitativa 
produkt er från världens ledande tillverkare och vi 
ligger hela tiden långt fram när det gäller teknik 
och metodutveckling.

Vår filosofi skapar ett helhetskoncept präg
lat av kvalitetstänkande, och som håller hela 
 vägen. Det ger dig som kund tidsbesparande och 
kostnads effektiva lösningar, som svarar mot dina 
behov, krav och förväntningar.

Givetvis innehar vi Sellihca Certificate of 
Pre- Qualification och vi arbetar efter kvalitets
systemet ISO 9002.

Magnus Runesson
VD, Jergo AB

Detta är JergO!

Utbildning
Vi har ingenting emot att dela med oss 
av våra gedigna kunskaper, tvärtom.  
Vi ser till att utbilda, instruera och ge 
tips och råd om användandet, och ser 
till att den eller de som ska använda 
verktygen därmed också har tillräckliga 
kunskaper. Utbildningen sker där du 
som kund önskar det.

Certifiering
Certifiering innebär en formell bekräf
telse på din utbildning. Vi kombinerar 
teori med praktik och går lite djupare 
än i den vanliga utbildningen. Som 
bevis på ditt deltagande erhåller du ett 
certifikat.

Kalibrering
I vårt kalibreringscenter kalibrerar vi 
momentverktyg från 100 Nm och uppåt. 
Vi kontrollerar också manometrar upp 
till 1500 bar. All kalibreringsutrustning 
har givetvis spårbarhetsintyg enligt 
 gällande normer.

Uthyrning
Det är inte alltid aktuellt att köpa 
verktyg och maskiner. Då finns i stort 
sett alla utrustningar i vårt heltäckande 
sortiment att hyra.



On SIte
Jergo On site är en kraftigt växande avdelning inom 
företaget som utför uppdrag i fält för våra beställares 
räkning. En tjänst som innebär kvalitativt och kost
nadseffektivt legoarbete. 

On site genomför service, underhåll och nyinstal
lation över hela världen, men är främst verksamt i Nor
den. När det gäller bredden på de arbetsmoment som 
kan utföras med mobil verksamhet, ja då är vi ett av de 
dominerande företagen i Norden. Det vågar vi påstå!

Ursprung
Våra kunder har ofta ett behov av handledning när 
de köper eller hyr våra mobila bearbetningsmaskiner. 
Många av dessa är tekniskt avancerade och det har 
då varit naturligt för oss att bistå med denna handled
ning. Det är ursprunget till Jergo On site, som har 
utvecklats till att vara en kraftig resurs för svensk in
dustri, och vi har idag långvariga samarbetsavtal med 
flera av de större aktörerna inom svensk kraftindustri.

Våra KUnDer SPOrrar OSS!
Våra kunders tekniska problem är det som sporrar oss. 
Arbete i aggressiva, svåråtkomliga miljöer och arbete i 
speciallegerat stål är en utmaning för oss. Utmaningar 
som har lett till nya inventioner och därmed kravspe
cifika produkter från våra maskinleverantörer.

Det har resulterat i en vältrimmad organisation 
med allt från resande montörer till drivna ingenjörer 
och projektledare med hög teknisk kompetens. Alla 
med fokus på att lösa kundens problem på ett säkert 
och kostnadseffektivt sätt.

Flexibel organisation
Vi är en flexibel organisation där våra beställares upp
drag kan engagera allt från 2 till ett 30tal personer. 

Vid många tillfällen fungerar vi även som arbetsledare 
för andra entreprenörer. 

I samband med att ni köper eller hyr maskiner av 
oss finns möjligheten att få teknisk handledning och 
support på plats. Allt för att säkerställa det tekniska 
hanterandet och att rätt metodik används.

I StänDIg  FöränDrIng
Våra beställare ställer höga krav på oss. Inte bara på 
det arbete som ska utföras, utan även att det utförs på 
ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Kompetensutveckling
Vi uppfyller dagens hårda krav på säkerhet, och vår 
personal genomgår kontinuerligt utbildning på våra 
maskiner. Utbildningar som hålls internt eller hos våra 
leverantörer. 

Vi håller kurser i hantering av hydrauliska verk
tyg. Kurser som vi även erbjuder externt till företag 
där personalen hanterar liknande utrustning. Vår 
målsättning är att vara en pålitlig samarbetspartner 
och vi ska hela tiden överträffa våra kunders förvänt
ningar. En tuff målsättning som har gett oss en stark 
utveckling på senare år.

Ett separat rum för kalibrering och testning av  
hydraulisk utrustning.



Kapning och fogberedning med TT-maskiner.

Fogberedning med US-maskiner.

Flänsbearbetning med Miragemaskiner.

Bultsträckning och segdragning med RAD maskin.

Mobil fräsning med Mirage MRY2200.

KaPnIng OCh FOgbereDnIng 
aV rör 
I rörsystem utför vi ofta utkapning av rör, ventiler eller 
tstycken. När ett rörsystem är tjockväggigt krävs det 
ofta att rörändar fogbereds, dvs. utformas med hjälp 
av mobila svarvar, på ett sådant sätt att ett optimalt 
svetsresultat erhålls när insvetsning sker.

Beroende på svetsmetod, godstjocklek och lege
ring kan fogen ha olika utformning och många gånger 
röntgas eller sprickindikeras svetsfogen efteråt. Vår 
långa erfarenhet inom dessa arbetsmoment gör att vi 
ofta kontrakteras av olika svetsföretag.

bultsträckning och segdragning
Vi kan det här med att sträcka och spänna bult på ett 
korrekt sätt, och vi täcker de flesta förekommande 
dimensionerna, vare sig det gäller millimeter eller 
tum. Vi tillhandahåller våra beställare dokumenta
tion över de moment och krafter som vi använt oss 
av vid sträckningen. Tack vare vårt testrum där vi 
provar manometrar, pumpar m.m. så kan vi säkerställa 
 korrekta moment även i fält. 

Flänsbearbetning/planing
Vi har ett flertal maskiner som lämpar sig för att 
 bearbeta olika typer av flänsar upp till 2000 mm.  
Det kan vara för vanlig planpackning, RTJspår eller 
någon annan modell.

Fogning med US-maskin
USmaskinerna spänns upp och centreras i rörets 
innerdiameter. Ett enkelt och snabbt sätt att få exakt 
tjocklek på ”näsan”, dvs. den del av fogen som först 
rotsvetsas innan man fyller på med fler svetssträngar.



Ventilbearbetning med Serco TU200.

Arbeten med värmeväxlare.

Utvändig bearbetning av axel.

Specialprojekt.

annan bearbetning
Vi utför även mycket annat inom mobil bearbetning. 
Vi vill gärna nämna håltagning i tankar eller rör av 
större dimensioner där vi fogbereder i samma moment 
som håltagning sker. 

Vi har även möjlighet att göra ursvarvningar med 
mobila arborrverk.

reparation av värmeväxlare
Vi utför läcksökning, tubutdragning, invalsning av nya 
tuber, planing och fräsning av tubplattor, pluggning av 
tuber.

bearbetning av ventilsäten
Ibland är det krångligt att montera ut ventilen och ta 
den till verkstad för reparation. Vi bearbetar ventilhus 
och säten på plats.

VänD er tIll OSS meD  
FörtrOenDe
Med den här broschyren vill vi berätta om vår långa 
erfarenhet, och att det är möjligt, att direkt i era 
 anläggningar utföra bearbetning utan fördyrande stil
leståndstider.

Vänd er med förtroende till oss med era serviceproblem 
och reparationsbehov.   
Vi är ju experter på kalla bearbetningsmetoder.



PrODUKtFörSälJnIng
Jergo levererar ett brett spektrum av verktyg och 
 produkter för underhåll av kraft och processindustrin från 
världsledande tillverkare. Med tidsbesparande kvalitetslös
ningar, säkrar vi en snabb och kostnadseffektiv lösning för 
 kundens krav och önskemål.



magnUS rUneSSOn
» VD
Dir. tel 042-36 21 05

Mobil 0705-82 10 99

magnus.runesson@jergo.se

mathIaS OlSSOn
» Försäljningschef
Dir. tel 042-36 21 12

Mobil 0705-82 23 69

mathias.olsson@jergo.se

larS WeStman
» Chef On siteaktiviteter 
Dir. tel 042-36 21 13 

Mobil 0705-82 19 98 

lars.westman@jergo.se

CeCIlIa engStröm
» ekonomichef
Dir. tel 042-36 21 08

cecilia.engstrom@jergo.se

mOna nOrDStröm 
JOhanSSOn
» ekonomiassistent
Dir. tel 042-36 21 07 

mona.nj@jergo.se

åSa rUneSSOn
» Kontor & administration
Dir. tel 042-36 21 01 

asa.runesson@jergo.se

tOny OhlSSOn
» It/Project manager 
Dir. tel 042-36 21 03 

Mobil 0705-82 04 99

tony.ohlsson@jergo.se

Jörgen JePPSSOn
» Säljare
Dir. tel 042-36 21 11

Mobil 0705-93 79 21 

 jorgen.jeppsson@jergo.se

larS WIngren
» Säljare On siteaktiviteter
Dir. tel 042-36 21 14 

Mobil 0705-82 06 01 

lars.wingren@jergo.se

JOnaS JePPSSOn
» Servicetekniker
Dir. tel 042-36 21 06 

Mobil 0705-82 82 38 

 jonas.jeppsson@jergo.se

rOger PerSSOn
» Servicetekniker
Dir. tel 042-36 21 04 

Mobil 0705-82 61 11 

roger.persson@jergo.se

matZ arVIDSSOn
» Project manager
Dir. tel +46 42 36 21 02

Mobil +46 705 82 05 95

matz.arvidsson@jergo.se

FreDrIK WIDén
» Säljare
Dir. tlf. +46 42 36 21 15 

Mobil +46 705 82 18 18

fredrik.widen@jergo.se



JergO ab
Box 122

263 22 Höganäs

Tel 042-36 21 10

www.jergo.se


