Certifierade specialister
reparerar och renoverar
din ZF-produkt

Sedan 1950-talet är KGK ZF:s Service Partner i Sverige.
Det innebär att våra servicetekniker är certifierade och
utbildade av ZF, bland annat i Tyskland. Faktum är att vi är
så duktiga att tekniker från andra länder kommer till oss och
blir utbildade. Vi har en komplett mekanisk verkstad och åker
även ut på fältet för att diagnosticera och reparera på plats.
I dag är det populärt att prata om hållbarhet och cirkulär ekonomi.
I vår verkstad är det ett sätt att arbeta på som vi anammat i årtionden.
Många tror nämligen att vi bara reparerar, men oftast renoverar vi.
Det är stor skillnad.
Vi hjälper företag att spara tid, pengar och miljön. I vår verkstad plockar vi ner
alla enheter med stor omsorg med avsikt att behålla så mycket som möjligt.
Det som inte går att rädda ersätter vi, men i första hand försöker vi verkligen
återanvända. Att renovera till exempel en bussväxellåda kan innebära att man
sparar allt mellan 50 % och 90 % i material jämfört med att ta fram en ny.

Bra för miljön.
Bra för plånboken.
Vi är det gröna alternativet för tunga fordon.
UNDVIK STOPPTID

Vi har ett stort lager med utbytesväxellådor som vi levererar på dagen.
Det dyraste vid ett haveri är sällan själva renoveringen, utan tiden arbetet
stannar upp. Med vår hjälp minimerar du tidsförlusten och sparar pengar.

Vi hjälper företag att spara tid,
pengar och miljön.

YRKESSTOLTHET

Våra tekniker är certifierade specialister med många års erfarenhet.
De har en yrkesstolthet som våra kunder ofta reagerar på. Ibland får
de agera som detektiver eftersom felen är så små att de nästan är
osynliga. Våra tekniker kan fastställa om delar bör bytas ut, renoveras
eller om de kan installeras igen. Det finns en respekt för hantverket
och omsorg om det vi levererar.
Vi lämnar ett års garanti på våra jobb och är miljö- och ISO-certifierade.
CHRISTIAN NORD, VERKSTADSCHEF
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Diagnos
på plats
Ibland stannar det upp. Av någon anledning
fungerar inte maskinen som all annan verksamhet är beroende av. Uttrycket ”tid är pengar”
blir plågsamt verkligt.
Vi besöker våra kunder ute i verkligheten för
felsökning, diagnos och reparation. Med hjälp av
ZF:s diagnosutrustning hittar våra servicetekniker
problemet snabbt och kostnadseffektivt.
Från Ystad till Haparanda hjälper vi kunder inom
segmenten Tunga fordon, Marin och Entreprenad
att komma igång igen.
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Reparationer
på plats
Ibland är det opraktiskt att skicka en enhet till oss för
reparation. Då kommer vi istället ut till fordonet.
Med reservdelar, verktyg och kunskap får vi igång fordon
och maskiner ute i fält med kortast möjliga stillestånd.
Vare sig det gäller lastbil, buss, tåg, spårvagn eller båt.

Nav
Renoverade nav med nya lager, tätningar
och skivor. Återmonteras på låggolvsaxel.

Backslag
Ett renoverat backslag på väg ihop.
Efter provkörning i testbänk är det
redo för återmontering i båt

Delar
Demonterad till sin minsta beståndsdel och redo för
tvätt. Därefter noggrann avsyning för att kasseras
eller återanvändas.

Marin
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Utbytesenheter som
skickas på dagen
Om vi inte kan reparera på plats så är ofta en utbytesenhet
det snabbaste alternativet. I vårt lager har vi färdigrenoverade
växellådor och axlar till nästan hela den tunga fordonsparken
som rullar i Sverige.
Om en kund fått problem skickar vi ut en färdigrenoverad komponent,
samtidigt som den havererade delen demonteras från fordonet och
skickas till vår verkstad. På så sätt får fordonet kortast möjliga stillestånd
och kan snabbt vara tillbaka i arbete.
Den returnerade komponenten demonterar, rengör och inspekterar vi.
Trasiga och slitna delar byts ut mot nya originaldelar från ZF. Vi gör alla
viktiga uppdateringar innan komponenten blir monterad till nästan-somny-standard. Sedan genomför vi en utförlig testkörning enligt specifikationer
från ZF för att säkerställa att funktionen är helt enligt deras högt ställda krav.
När vi är färdiga svartlackerar vi komponenten och lägger den på lager,
så är den redo för snabb leverans nästa gång någon råkar ut för ett haveri.

Off Highway

Lastvagn
& Buss
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Renovering
I de fall vi inte har en lämplig utbytes‑
komponent kan vi erbjuda renovering:
 Du som kund skickar in din ZF-komponent till oss.
 Våra tekniker demonterar, rengör och inspekterar.
De sätter ihop en rapport med en beskrivning av
haveriet samt pris på komplett renovering
av komponenten.
 När fått acceptans på arbetet återmonterar vi
med nya delar och uppdaterar enligt behov.
 Sedan gör vi en utförlig testkörning av enheten
enligt specifikationer från ZF, för att säkerställa att
funktionen är helt enligt deras högt ställda krav.
 Slutligen svartlackerar vi enheten som returneras
till dig som kund med ett års garanti.
Vi kan också erbjuda delreparation där vi bara lagar
själva huvudfelet, och endast den defekta delen blir
inspekterad och reparerad. Då omfattar garantin
bara den eller de delar som bytts ut.

FÖRE

EFTER

VI ARBETAR MED

 Lantbruks- och byggmaskiner

 Nyttofordon

 Mobila kranar

 Bussar

 Marina applikationer

 Spårbundna fordon

 Entreprenadmaskiner
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KONTAKTA OSS!

BESÖKSADRESS

tel: 08-92 34 50
e-post: zf@kgk.se
www.zf.se

KG Knutsson AB
Hammarbacken 8
191 81 Sollentuna

OM ZF

ZF är en världsledande tillverkare av drivlina och chassiteknik samt
aktiv och passiv säkerhet. Företaget utvecklar och tillverkar innovativa produkter för att underlätta mobiliteten för människor och
gods. Bland annat ligger man långt fram i utvecklingen av system
för självkörande bilar.
OM KGK

Ända sedan 1950-talet har KGK varit ZF:s Service Partner i
Sverige. Ett förtroende vi förvaltat så väl att vi numer även
har verkstäder i Norge och Baltikum. Vi jobbar aktivt med
att fordonskoppla ZF:s produkter på vår e-handelsplats
Autokatalogen för att underlätta för dig som kund.

www.zf.se

