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Service med kvalitet och 
omsorg – in i minsta detalj
Service och reparationer av de varumärken Anti-Corrosion representerar är en av grundpelarna 

i företaget. Framför allt servar man kunders maskiner vid sina serviceverkstäder i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Härnösand, men ibland sker även service ute på fältet, på arbetsplatser 

om det krävs. Varje år utför Anti-Corrosion service på cirka 2500 maskiner. En viktig detalj i 

servicen är att fastställa om maskinen är i ett godkänt arbetssäkerhetsmässigt skick. Tack vare 

hög servicegrad av kunniga, erfarna tekniker kan Anti-Corrosions kunder alltid ha sina maskiner 

i bästa trim och undvika stillestånd.

En färgspruta Graco MAX II 595 PC Pro, i väntan på 
att bli servad.

Service och serienummer registreras i 
 

Anti-Corrosions system. Inlämningskvitto 
lämnas över till kund.

Men vad ingår egentligen i 
en standardservice om man 
lämnar in sin maskin?
 
Vi fick hänga med serviceteknikern Jonas Adamsson, 
på serviceverkstaden i Sundbyberg under en dag och 
se hur en vanlig standarsservice går till från A till Ö.
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Maskinen töms på färg och 
rengörs (spillfärg lagras och 
lämnas sedan på deponi).

Testkörning och felsökning. Kontroll av eventuellt 
lagrade felkoder i maskinen.

Se film om rengöring 
av färgsprutor

Demontering av delar för rengöring 
i ultraljudstvätt.

Maskinen tvättas för hand med vatten eller 
miljövänligt tvättmedel.

Maskinen samt delar högtryckstvättas 

 

slutligen också.

Pump (färgdel) plockas isär och kontrolleras. 
Om packningar är slitna meddelas kund och 
om OK så packas pumpen om.
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Se film om rengöring 
av nålsats

Gängor smörjs in med fett för 
lättare demontering vid nästa 
service.

Komplett original packningssats.
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Pumpdelar och pistoldelar plockas isär och 
putsas rena.
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Påfyllning av TSL-olja (för insmörjning 
av kolven).
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Filter, sugsil och sprutslang, kopplingar 
(säkerhetsdetalj) kontrolleras.
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Se film om montering 
av pump

Montering och injustering av 
pump.
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Byte av munstycke och munstyckeshållare (säkerhets -
detalj) beroende på resultatet om så krävs.

Se film om byte 
av munstycke 

Kunden kontaktas och hämtar sin maskin. 
Kvitto och dokumentation på utförd service 
överlämnas till kund.
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Kontroll och notering av maskinens drift  timmar  

och hur många liter färg som passerat igenom 
den.
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En nöjd Jonas Adamsson efter utförd service. 
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Testkörning av maskin (alltid med 
vatten). Kontroll av sprutbild, hur 
maskinen beter sig och att allt är OK.
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Om kunden inte ska använda 
maskinen på ett tag kan vi även 
konservera den med Pump Armour.

Se film om 
konservering 
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