Kontrollgrop/Bromsprovare.

Kontrollgrop/Bromsprovare.
OHT Verkstadsteknik levererar prefabricerade kontrollgropar i betong och varmgalvaniserat stål. - en komplett utrustad arbetsgrop
som monteras på byggplatsen.

Kontrollgrop/Bromsprovare.

Prefabricerade kontrollgropar i betong och
varmgalvaniserat stål.
En kontrollgrop erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att inspektera fordonets undersida. Jämfört med olika typer av mobila lyftutrustningar är
en arbetsgrop snabbare och säkrare. Med integrerad utrustning såsom
belysning, el, tryckluft, axelsänk, spilloljesystem m m och kan därmed
utgöra stor nytta i en verkstad eller i trafiken.

Stora möjligheter till anpassning!
Groparna kan utrustas kan t.ex utrustas med uppfällbart tak, bromsprovare, playdetector, varmgalvaniserad körbrygga, höj- och sänkbart golv,
elskåp, belysning, nivåstyrd avvattningspump, termostatstyrd värme och
t.o.m oljeavskiljare.
Vi levererar kontrollgropar till lastbilsverkstäder, bussbolag och trafikverket.

Kontrollgrop/Bromsprovare.

Snabb inbyggnad och hög kvalitet är några av våra huvudargument till att
kontakta OHT Verkstadsteknik, men även vår expertis inom planering, konstruktion och utrustning av de prefabricerade groparna.
• Komplett konstruktion och färdig lösning för kontrollgropar
• Utrustad med allt förmonterat i fabrik
• Integrerade lösningar för ventilation, avlopp, el, belysning, spillolja,
lyftar, m m utprovade att fungera tillsammans.
• Montagesystem anpassat för både verkstad och trafik.
• Fördragna rörgenomföringar enligt ritningsunderlag.
• Snabbt montage på byggplatsen, endast några få dagar.
• Varmgalvaniserade ståldetaljer
• Tillverkad enligt ISO 9001 i certifierad fabrik.

Svensk tillverkning med hjälp av lokala företag.
OHT Verkstadsteknik tillverkar och konstruerar själva i Sverige för att möta
höga och ökande kvalitetskrav. Vi har ett effektivt arbetssätt och samarbetar
med specialiserade företag för att minimera transportkostnader, tidsåtgång
och miljöpåverkan. Vi representerar flera tillverkande företag främst från
Europa.
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Service och support.
Vi utför service och support på all levererad utrustning. Vi ser till helheten och studerar varje aspekt av er verksamhet och eftersom vi inte
är bundna till särskild leverantör kan vi erbjuda er den lösning som är
effektivast och säkrast för just er så att ni kan arbeta mer produktivt än
någonsin.

Jourservice
Oplanerade reparationer och produktions stopp är mycket kostsamma.
Om någon komponent i er verkstadslösning skulle behöva service och
eller reparation har vi ett supportnät till ert förfogande som får er produktion tillbaka i drift på nolltid. OHT Verkstadsteknik är er säkra resurs
för full support av produkter och lösningar både under försäljning och
montage men även efter leverans och driftsättning.

Utbildning
Rätt handhavande och rätt underhåll ger många års problemfri användning och hög utnyttjandegrad. Vi utbildar självklart alla användare att
bättre handha utrustningen, säkert och effektivt. Vi visar er även hur den
okulära service inspektionen går till.
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