Apparatskåp för elkraftsutrustning

Anläggningsanpassat och
kostnadseffektivt
Infranord Components har lång erfarenhet av att tillverka apparatskåp för elkraftsstyrning. Vi ser till att specialanpassa skåpet efter
anläggningens krav så att du som kund blir helt nöjd.
Våra apparatskåp för elkraftstyrning är en populär produkt som blivit lite
av ett paradnummer för oss på Infranord Components genom åren. Hemligheten bakom är bland annat att kombinera en skräddarsydd produkt
med en minutiöst genomtänkt produktionsprocess som påverkar kvalitet,
prisbild och leveranstid på ett positivt sätt. Kanske är det därför som vi
har så många nöjda kunder.

Vi tar fram exakt vad du som kund vill ha

När du anlitar Infranord Components kan du alltid vara säker på flera
saker: oavsett hur förutsättningarna ser ut i just din anläggning ser vi till
att lösa uppgiften på bästa sätt. Med vår djupa kunskap om järnvägsanläggningar i ryggen, levererar vi en produkt som är anpassad efter era
specifika önskemål och som uppfyller gällande krav. Vi åtar oss gärna att
ansvara för hela kedjan från projektering till ibruktagning, men vi kan
naturligtvis också bygga utifrån en färdig ritning.

Gedigen tillverkning i vår egen verkstad

Vi är väl medvetna om att leveranstiden spelar stor roll för våra kunder.
För att tillverkningsprocessen ska bli så effektiv som möjligt, producerar
vi ditt apparatskåp i vår egen verkstad. Genom att använda standardkomponenter och standardiserade tillverkningsprocesser kan vi korta
leveranstiden samtidigt som du får en gedigen och prisvärd slutprodukt.
Detta gäller oavsett om det handlar om elcentraler, omkopplingsautomatik, styrskåp eller kabelskåp.

   Infranord Components står
    i en klass för sig när det gäller
utformningen av teknikbyggnader.
Bytet till signalställverk 95 på
anläggningen medförde att en rad
komplexa krav måste uppfyllas,
inte minst vad gäller elcentralen.
Infranord Components tog tillvara
på alla aspekter och löste det hela
på ett utomordentligt sätt.”
Gösta Jalderot,
Byggledare lågspänning, Järnväg Sydost,
Trafikverket

Vad kostar det?

Vi utför arbetet till fast pris och kan med kort varsel ge en prisindikation.

Tilläggsprodukter
I samband med att vi levererar elkraftsutrustningar erbjuder vi även
följande tilläggsprodukter:
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Projektering av hela anläggningsdelen (elkraft)
Graverade skyltar
Elkraftsinstallationer i järnvägsanläggningen
(inkoppling av produkten)
Driftsättning av anläggningsdelen (elkraft)

Vill du veta mer, kontakta Infranord Components
på components@infranord.se eller få mer information
via din lokala Infranordkontakt.

www.infranord.se
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