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Tranter Värmeväxlare

Vi startade i Sverge 1974 under namnet
Idag heter vi Tranter och vi är ett globalt företag med känslan av
ett lokalt företag. Tranter är ett av världens ledande företag inom
värmeväxlare. Vi erbjuder:
•
•
•

Värmeväxlare skräddarsydda efter Dina behov
Kostnadseffektiva lösningar och snabba svar
Rikstäckande service på alla värmeväxlarmärken

TRANTER International AB
Huvudkontor & Fabrik
Regementsgatan 32
462 28 Vänersborg
Phone: 0521-79 98 00
Fax: 0521-67 393
info@se.tranter.com

Försäljningskontor
Korta Gatan 9
171 54 Solna
Phone: 08-442 49 70
Fax: 08-442 49 80
info@se.tranter.com

www.tranter.com, se.tranter.com, fi.tranter.com

Service Center
Seldonsvägen 7B
302 62 Halmstad
Phone: 035-12 54 90
Fax: 035-12 54 91
info-service@se.tranter.com

Packningsförsedda plattvärmeväxlare
Tranter erbjuder ett av världens största utbud av packningsförsedda plattvärmeväxlare, som byggs upp utifrån ett modulbaserat koncept och är
konstruerade för maximal effektivitet när värme överförs från vätska till vätska eller från gas till vätska. Genom att kombinera olika typer av plattor med
olika prestanda, anpassas varje värmeväxlare till kundens applikation och
driftförhållanden. En annan fördel är att packningsförsedda plattvärmeväxlare enkelt kan demonteras för inspektion, rengöring och underhåll.

Svetsade värmeväxlare
De kompakta, svetsade plattvärmeväxlarna är avsedda för krävande
applikationer med höga tryck samt höga eller låga temperaturer.
Värmeväxlarna kan hantera vätskor, gaser och tvåfasblandningar.
De är kompakta och effektiva och kräver minimalt underhåll.
Växlarna levereras enligt varje kunds krav och önskemål.

Service
Tranter erbjuder säker, snabb och specialanpassad service för alla dina plattvärmeväxlare, oavsett märke. Tranter erbjuder både service och rekonditionering vid Tranters servicecenter och avhjälpande service, reservdelar och
reparation på plats ute hos kund. Med regelbunden service och förebyggande
underhållsavtal kan du behålla kontrollen över din värmeväxlares tillstånd
och bibehålla optimal prestanda. Genom Tranters auktoriserade service är du
garanterad att alltid få de rätta packningarna, plattorna och reservdelarna för
att din värmeväxlare ska bibehålla sin prestanda.
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