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Kolster servicearbejde 
 

Undgå driftstop – planlæg service af spjæld nu 
 
Kolster råder over et moderne maskinværksted, en afdeling for pladebearbejdning samt et veludstyret 
smedeværksted med et servicepersonale, der forestår vedligehold, montage og service på site eller på 
eget værksted.  
Vores værksted er godkendt efter EN 1090-1 til svejsning i konstruktionsstål og rustfrit stål. WPS / WPQR 
iht. DS/EN ISO 15614-1, og PED-godkendelse. 
 
Vores montører er veluddannede og har mange års erfaring inden for servicebranchen både med vore 
egne og andre spjældfabrikater. Vi holder vores montører opdaterede med relevante kurser inden for 
f.eks. svejsning, varmekursus, sikkerhed, kran og anhugning.  
Vores personale er certificerede iht. EN/ISO 9606-1, alle med PED-godkendelse. 
 
Vi stiller derfor ekspertise, erfaring og knowhow til rådighed, når behovet er der, og hvor det er 
nødvendigt, hovedsageligt inden for landets grænser. 
Efter aftale kan der udarbejdes en montørrapport. Desuden kan tilbydes serviceaftale på forebyggende 
vedligehold, som sikrer en stabil drift. 
 
Servicearbejdet kan indeholde kontrol / udskiftning af akselpakninger og kullejer, kontrol / finjustering af 
tilbagemelding, funktionstest. Hvis adgang til kanalen er muligt, så også inspektion / kontrol / afrensning 
af anslag og evt. udskiftning af anslagspakning. 
 
Servicearbejdet udføres normalt på timebasis. Der kan i visse tilfælde også udarbejdes et overslag, hvis 
det ønskes. 
 
Ved servicearbejde i Danmark ser taksterne således ud: 
 
Montagearbejde: 

Timer inden for normal arbejdstid 7:00 - 15:15:    Kr/time  

  Første 7,5 timer  540,- 

  Næste 4 timer 685,- 

  5 timer og over. 735,- 

Weekend timer:     

  Alle timer 735,- 
 
Transport: 

Reducerede priser ved kørsel fra fabrik til site:   Kr/time  

 Alm. servicebil Første 7,5 timer  450,- 

  Næste 4 timer 595,- 

  5 timer og over 645,- 

Weekend timer:     

  Alle timer 645,- 

   

Transport – kørsel, kr. / km   5,- 
 
Reservedele monteret ifm. servicebesøg påføres faktura til listepris minus 20%. 
Takster er inkl. diæter i normal arbejdstid. 
Overnatning og bespisning uden for normal arbejdstid betales efter regning. 
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Kundens forberedelse af servicearbejde inden ankomst: 
 

Følgende udføres så vidt muligt af kunden inden ankomst og påbegyndelse af servicearbejdet for 
at optimerer en effektiv afvikling: 
 

 Nødvendige godkendelser og tilladelser for lokalt arbejde skal være indhentet på forhånd. 
 Anlægget lukkes ned inden ankomst og skal være så afkølet, at arbejdet kan udføres uden 

risiko for forbrændinger. 
 Spjældene skal være sikret, så SRO-anlæg er frakoblet, og om nødvendigt skal også el- 

og trykluftforbindelser afbrydes. 
 Hvis muligt skal afisolering af spjældene ske inden ankomst. 
 Pladsforholdene omkring spjældet skal være således, at arbejdet kan foregå uhindret. 
 Der skal være kontaktmulighed til fagkyndigt personale (elektriker, driftsoperatør ect.). 
 Kunden skal udpeges en ansvarlig person, som efter udført arbejde, skal godkende 

servicearbejdet. 
 Fremskaffelse af spjæld ID, ordrenr. og projektreferencenr. inden servicearbejdet 

påbegyndes vil være en stor hjælp ifbm. forberedelsen af arbejdet. 
 
Servicereferencer: 
 

o Skagen Kraftvarmeværk 
o Nordjyllandsværket 
o Silkeborg Kraftvarmeværk 
o Skejby Sygehus 
o Avedøreværket 
o Amagerværket 
o Haderslev Kraftvarmeværk 
o Herning Kraftvarmeværk 
o Scandlines færge - Benedikte  
o Scandlines færge - Prins Richard 
o Lisbjerg Forbrænding 
o Bånlev Biogas 
o Mærsk containerskib i Århus havn 
o Mærsk containerskibe på Lindøværftet 
o Mærsk containerskib i Algeciras havn, Spanien 
o BWSC rep. arbejde på Macao 
o FLS-Miljø, Amsterdam, Holland 

       
 

             
 
 
 


