
Den komplette løsningspakken         

Om oss 

Vaseco er et av de mest respekterte selskapene innen vakuum-, lekkasjedetekteringssystem- og trykkindustrien og 

er internasjonalt anerkjent som pionerer innenfor vårt felt.  Vi vet at tid og penger er verdifullt, så vi lytter til dine 

utfordringer, forstår dine unike behov og reagerer raskt med innovative, skreddersydde løsninger som danner selve 

grunnlaget for alt vi gjør. 

Som et uavhengig selskap erkjenner vi behovet for fleksibilitet og tilpasningsevne, samtidig som vi hele tiden 

opprettholder de høyeste standarder for sikkerhet og kvalitet.  Vår problemløsningsevner og raske responsrater 

sikre kundetilfredshet gjennom hele prosjektets livssyklus.  

Vasecos kompetanse spenner over et bredt spekter av bransjer, inkludert olje og gass, undersjøisk virksomhet, 

kjernefysiske anlegg, vakuum, petrokjemi, luftfart, bilproduksjon, prosessindustri, vitenskap og forskning. 

Hvorfor ikke la oss hjelpe deg å finne din løsning?  

 

Vasecos avanserte fasiliteter: 

Vi har investert tungt i fremtiden med våre spesialbygde, avanserte lokaler. Dette, kombinert med våre 

medarbeideres kompetanse og erfaring sikrer at vi ligger i forkant i vår bransje og fortsetter å skape den høye 

kundetilfredsheten vi ble kjent for.  

 6,4 mål stort område i Nordvest-England med gode transportforbindelser 

 Høyt kvalifisert personell med lang produktkunnskap og erfaring 

 ISO 9001-akkreditering sikrer at vi hele tiden oppfyller de strengeste kvalitetskrav 

 Nyeste sikkerhetsbeskyttelse og utstyr som er dokumentert å være i samsvar med nasjonale standarder  

 Sikkert visningsområde for kunder og tredjepartsinspektører med kameraovervåkning og 

sanntidsprogramvare 

 En lang rekke miljøtestkamre, inkludert et stort walk-in-kammer 

 Dedikerte serviceplasser, vurderingsområder og inspeksjonsområder 

 10-tonns traverskran og 7-tonns gaffeltruck 

 Den nyeste innen diagnostiske verktøy 

 Forsterket parkeringsplass egnet for store lastebiler 

 

Vår kjernevirksomhet omfatter følgende avdelinger: 

Miljøtesting  

Vi har lagt ned betydelige investeringer for å utvide og forbedre våre avanserte testfasiliteter for å sikre at Vaseco 

forblir i teten i miljøtestingsbransjen. Vi fortsetter å fokusere på innovasjon og kvalitet uten å kompromisse med 

sikkerheten til våre ansatte, kunder eller miljøet.  



Som et helt uavhengig selskap kan vi tilby et omfattende utvalg av in-house-testing, inkludert PR2, kryogen og 

diffusjonsutslippstesting, hele tiden utført iht. de strengeste standarder for sikkerhet og kvalitet.   

Produkter 

Basert på vår omfattende bransjekunnskap og kompetanse har vi satt sammen et komplett spekter av systemer og 

komponenter som er nødvendige for alle vakuum- og lekkasjedeteksjonsanvendelser.  Som totalleverandør er vi i 

stand til å levere kvalitetsprodukter til de beste prisene. Mange produkter er tilgjengelig fra lager for forsendelse 

samme dag. 

Service 

Våre moderne fasiliteter og spesialutstyr sikrer at vi raskt kan utføre feilsøking, vedlikehold og reparasjon. Et 

omfattende utvalg av produkter, inkludert heliumlekkasjedetektorer og tilbehør, håndholdte lekkasjedetektorer og 

vakuumpumper kan betjenes av våre dedikerte team. 

Reservedeler 

Etter en beslutning om å investere i kostbart utstyr, ville det være lite hensiktsmessig å deretter bruke reservedeler  

som ikke holder mål. Dette er grunnen til at Vaseco er anerkjent for kun å tilby reservedeler i høy kvalitet fra større 

originalprodusenter av heliumlekkasjevarslere og vakuumpumper.  

Kalibrering 

Når du krever dokumenterbarhet og nøyaktighet for vakuum- og trykklekkasjer, har vi standarder som oppfyller 

disse kravene. Vår kalibreringstjeneste gir usikkerhetsnivåer som er blant de laveste i bransjen og er svært 

konkurransedyktig med hensyn til både pris og leveringstid. 

Utstyrsleie 

Når uventede arbeidsbelastninger oppstår, hvis den nyeste teknologien kreves for et bestemt prosjekt eller hvis en 

vital del av utstyret plutselig svikter, kan innleid utstyr være en god midlertidig løsning. Som det ledende selskapet 

for utleie av lekkasjedetektorer i Storbritannia har vi et stort utvag av tilgjengelig utstyr som kan sendes til britiske 

eller globale destinasjoner, ofte på kort varsel. 

Vennligst last ned vår "Corporate Brochure" (bedriftspresentasjon) eller "Environmental Testing Brochure"  

(miljøtestingsbrosjyre) for full informasjon om alle våre muligheter, eller kontakt oss med dine behov for et 

skreddersydd tilbud.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vaseco Limited 
Bromley House  
Barlow Drive 
Woodford Park Industrial Estate  
Winsford 
Cheshire CW7 2JZ 
Storbritannia 
 

Telefon:  +44 (0) 1606 590 000 
 
E-post:   sales@vaseco.com 
 
Nettsted:  www.vaseco.com  
 

Sosiale medier:   

mailto:sales@vaseco.com
http://www.vaseco.com/
https://www.facebook.com/pages/Vaseco-Ltd/3203592181063
https://twitter.com/VasecoL
http://www.linkedin.com/company/vaseco?trk=top_nav_ho


 


