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Autoklaver
Bioreaktorer
Centrifuger
CO2 inkubatorer
Frysar -20 till -150°C
Frystorkar
Inkubatorer
Klimatskåp
Kylbad
Kyl- och frysskåp
Mikroskop
Mätutrustning
Skakinkubatorer
Slangpumpar
Termostater
Testskåp
Ugnar
Vakuumpumpar
Viskosimetrar
Vågar
Värmeskåp
Vätskepumpar
Övervakningssystem
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SERVICE PÅ HÖGSTA NIVÅ
För att få bästa möjliga resultat, rekommenderar vi
löpande underhåll och service. Utrustning, som hålls
driftklar, har normalt mindre avbrott, som i värsta fall
kan leda till driftstörningar. Underhåll förlänger också
utrustningens livslängd och gör investeringen mer
lönsam.

Auktoriserad kylservice
Buch & Holm är sakkunnig inom installation, reparation och service av kylanläggningar, oavsett storlek på fyllning. Under åren har vi samlat
stor erfarenhet och tillhandahållit kylservice på en mycket hög nivå.

Dessutom kan vi hjälpa till med installation och utarbetande av IQ, OQ och
PQ samt 10-punkts temperaturmappning och vi erbjuder dygnsavtal där
vi ultimativt säkerställer Era prover.

Vi erbjuder auktoriserad kylservice på alla märken av lågtemperaturfrysar,
kylbad, klimatskåp, frystorkar med temperaturer ned till -150°C.

Under servicebesök används alltid certifierad, spårbar utrustning som kontrolleras mot intern referensutrustning.

IQ OQ PQ

Er servicepartner
• Reparationer
• Akutservice
• Serviceavtal

Umeå

• Kylservice
• Spårbar kalibrering
• Kyl och frys - 24/7
• Installation
• Utbildning

Stockholm

• Reservdelar
• Kvalificering (IQ, OQ)

Göteborg

• Mapping
Malmö

NÖDVÄNDIG ÖVERBLICK
Den viktigaste uppgiften för våra
tekniker är att kunna ge våra produkter
i sortimentet ett ökat värde och ge det
nödvändiga tekniska underhållet. Vi har
ett stort know-how och den nödvändiga överblicken för att kunna lösa en
given uppgift på bästa möjliga sätt.

IQ OQ PQ

IQ OQ PQ

SERVICEAVTAL

KVALIFICERING

DYGNSAVTAL

Vi kan vara behjälpliga med utarbetande av
IQ/OQ/PQ

För ett relativt blygsamt belopp, säkerställer vi
Era prover 24 timmar i dygnet, 365 dagar om
året.

VI ÄR CERTIFIERADE

VÅRT SERVICEKONCEPT

Buch & Holm är ett auktoriserat servicecenter för en lång rad
producenter. Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna,
har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång till
reservdelar i original. Certifikat kan rekvireras.

Behöver Ni

service?
www.buch-holm.se

Utförs av egna tekniker med certifierad mätutrustning och tillgång till reservdelar i original.

“ Korrekt service och underhåll är en förutsättning för felfri drift,
vilket är vårt ultimativa mål. Vårt servicekoncept sätts ihop
således, att det både ger mening och värde för kunden.
Resultatet är ett komplett servicepaket, som gör det enkelt för
Er som kund.”

Ring till oss!
Tel. 040 – 305030

Anders Lillesø
Quality Officer
Tel. 040-305030
E-mail: al@buch-holm.se
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Rådgivning

Lösningar

Erfarenhet
Assistans

Support

Förtroende

Underhåll
Kvalitet

Vägledning

DOKUMENTERAD KVALITET
Vår service utförs av utbildade tekniker och det används spårbar kalibrerad
mätutrustning. Efter utförd service mottar Ni en servicerapport som
dokumentation.

Buch & Holm är ISO-certifierat och vi arbetar efter ett dokumenterat
kvalitets- och miljöstyrningssystem, för att ge den absolut bästa servicen
till våra kunder samt att ge de bästa förhållandena för våra medarbetare
och i förhållande till miljön.

Därutöver erbjuder vi hjälp med dokumentation och utarbetande av IQ/
OQ/PQ på en lång rad av utrustning. Detta kan bland annat vara kylskåp,
frysar, klimatskåp, centrifuger, skakinkubatorer, bioreaktorer, värmeskåp,
frystorkar, dataloggrar m.fl. Därutöver kan utrustning levereras med
FAT- och SAT-test från våra producenter.

KONTAKT
Har Ni frågor angående vår service, är Ni välkommen att kontakta
kundsupport på 040–305030 eller e-mail: b-h@buch-holm.se. Ni kan
läsa mer på vår hemsida under service.
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Buch & Holm - Box 10058 - 200 43 Malmö - tel. 040-305030
e-mail: b-h@buch-holm.se - www.buch-holm.se
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