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Vå

Vi renoverar alla typer  
av hydraulcylindrar
Haveri på en hydraulcylinder innebär ofta 
driftstopp och långa väntetider. Läckande  
cylindrar är inte bara ett miljöproblem utan 
blir ofta även en arbetsmiljörisk.
 
Ståthöga MA Teknik är verksamma inom all typ av 
industri. Vi erbjuder snabb och flexibel service av 
hydraulcylindrar med renovering och uppgradering. 
Tätningar, avstrykare och styrband tillverkas efter  
den befintliga cylinderns mått. Det innebär att inga 
cylindrar är för gamla eller udda för att vi ska kunna 
reparera dem. Att ge våra kunder rätt service på  
kortast möjliga tid är en viktig del i vår servicefilosofi. 

 ¡ Mobilkranar

 ¡ Grävmaskiner

 ¡ Lastbilar

 ¡ Truckar

 ¡ Skogsmaskiner

 ¡ Hjullastare

 ¡ Bandschaktare

 ¡ Dumpers

 ¡ m.fl.



Beställ tätningar av oss: 011-31 49 50

Bra service och  
snabba leveranser  
– en självklarhet!

En komplett  
cylinderverkstad
I vår verkstad har vi utrustning och hjälpmedel för att demontera, montera, 
provtrycka, uppgradera samt utföra funktionskontroll på hydraulcylindrar  
– av alla typer och fabrikat. Vi tillverkar även nya delar vid behov.

När krävs reparation? 
Haveri av en hydraulcylinder 
Ofta krävs snabba reparationer för att undvika dyrbara stillestånd.  
En reparation kan innebära tätningsbyte, byte av styrband, tillverkning och 
byte av kolvstång, nytillverkning av kolvhuvud eller honing av ett cylinderrör. 

Externt läckage 
Läckande hydraulolja är både en miljö- och arbetsmiljörisk. Läckaget kan 
även orsaka skador på intilliggande utrustning. En läckande cylinder bör 
alltid tas ur drift och ses över. 

Internt läckage 
Internt läckage innebär att det läcker över kolvtätningen vilket i sin tur 
innebär att cylindern tappar kraft. Internt läckage kan vara svårt att upptäcka 
men kan många gånger orsaka stora problem då det kan påverka slut- 
produktens kvalitet.

Havererade eller utslitna lagringar 
Hydraulcylindrar som går hårt drabbas ofta av slitna lagringar.  
Detta kan i förlängningen innebära dyra reparationer. Den här  
typen av reparation utför vi regelbundet. 

Unika tätningsmaterial  
ökar livslängden
Vi har möjlighet att uppgradera alla våra cylindrar med  
den senaste tätningstekniken från Chesterton som är 
branschledande inom premiumprodukter i unika  
polymermaterial. Med dessa tätningar optimeras  
cylindrarna för maximal livslängd. 

En självklar lösning för företag som strävar efter att hålla 
nere driftkostnader och på så vis få ökad konkurrenskraft.

Våra servicetjänster:
 þ Tätningsbyten

 þ Uppgraderingar

 þ Honing av cylinderrör

 þ Svetsning

 þ Funktionskontroll

 þ Provtryckning

 þ Lackering

 þ Märkning för spårbarhet

 þ Montage och  
demontage på plats

 þ Tillverkning av tätningar, 
kolvstänger, cylinderrör, 
länkhuvuden och  
cylindernosar



Ståthöga MA Teknik AB  
Tenngatan 6 | 602 23 Norrköping  
Tel 011-31 49 50 | Fax 011-23 89 10 
info@stathoga.se | www.stathoga.se
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Roterande utrustning

Rör

Maskinverkstad

Beläggning

Svets, plåt & smide

Cylindrar

Våra kompetenta medarbetare löser 
utmaningar, stora som små, med  
god sammanhållning och alltid med  
kunden i fokus.

Ståthöga MA Teknik är ett verkstadstekniskt 
försäljnings- och underhållsföretag med kontor 
och verkstäder i Norrköping, Kisa och Oxelösund. 
För oss står kunden alltid i centrum och varje 
projekt är en ny utmaning. Vår filosofi är att allt 
går att utveckla och göra lite bättre. Kompetent 
personal samt ett brett utbud av både produkter 
och tjänster gör oss till en stark underhållspartner. 
Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera 
just era behov!


