Det grønne
alternativet
FOR TUNGE KJØRETØY

Siden 2001 har KGK vært ZF Service Partner i Norge.
Det innebærer at våre serviceteknikere er sertifiserte og har
gjennomført opplæring hos ZF, blant annet i Tyskland. Vi har
et komplett mekanisk verksted og er også ute i felten for å
sette diagnose og reparere på stedet.
I dag er det populært å snakke om bærekraft og sirkulær økonomi.
I verkstedet vårt er dette en måte å arbeide på som vi har gjort i tiår.
Mange tror nemlig at vi bare reparerer, men oftest renoverer vi.
Det er stor forskjell.
Vi hjelper bedrifter å spare tid, penger og miljø. I vårt verksted plukker vi alle
enheter fra hverandre med stor aktsomhet med det formål å beholde så mye
som mulig. Det som ikke går an å ta vare på erstatter vi, men først og fremst
forsøker vi å gjenbruke. Å renovere for eksempel en girkasse for buss kan
innebære at man sparer alt mellom 50 % og 90 % i materialer sammenlignet
med å lage en ny.

Bra for miljøet.
Bra for lommeboken.
Vi er det grønne alternativet for tunge kjøretøy.
UNNGÅ STOPPTID

Vi har et stort lager med utbyttegirkasser som vi kan levere på dagen.
Det dyreste ved et havari er sjeldent selve renoveringen, men tiden det koster
at arbeidet stopper opp. Med vår hjelp minimerer du stopptiden og sparer
penger.
YRKESSTOLTHET

Våre teknikere er sertifiserte spesialister med mange års erfaring.
De har en yrkesstolthet som kundene våre ofte reagerer på. Iblant arbeider de
som detektiver ettersom at feilene ofte er så små at de nesten er
usynlige. Våre teknikere kan avgjøre om delene bør byttes ut, renoveres
eller om de kan installeres igjen. Det finnes en respekt for håndtverket
og omsorg for det vi leverer.
Vi gir alltid ett års garanti på vårt arbeid.
RUNE HAUGEN, TEKNISK SJEF

HVA VI KAN GJØRE FOR DEG

Diagnose
på stedet
Iblant stopper det opp. Noen ganger
fungerer ikke maskinen som alle
andre aktiviteter er avhengig av.
Uttrykket ”tid er penger” blir plutselig
en realitet.
Vi besøker kjøretøy ute i felten for
feilsøking, diagnose og reparasjon.
Ved hjelp av ZFs diagnoseutstyr
finner våre serviceteknikere
problemet raskt og kostnadseffektivt.

HVA VI KAN GJØRE FOR DEG

Reservedeler som kan
sendes på dagen
Dersom vi ikke kan reparere på stedet så er ofte en reservedel
det raskeste alternativet. På lageret vårt har vi fullstendig
renoverte girkasser og aksler til nesten alle de tunge kjøretøyparkene i Norge.
Hvis en kunde har et problem sender vi ut en ferdigrenovert komponent,
samtidig som den skadde delen demonteres fra kjøretøyet og
sendes til verkstedet vårt. På den måten står kjøretøyet kortest mulig stille
og kan raskt være tilbake i arbeid.
Den returnerte komponenten demonteres, rengjøres og inspekteres av oss.
Skadde og slitte deler byttes ut med nye originaldeler fra ZF. Vi gjør alle
viktige oppdateringer innen komponenten blir montert til nesten-somny-standard. Deretter gjennomfører vi en detaljert testkjøring i henhold til
spesifikasjoner fra ZF for å sikre at funksjonen er i henhold til deres høye krav.
Når vi er ferdige med komponenten legger vi den på lager, så er den klar for
rask leveranse neste gang noen kommer utfor et havari.

HVA VI KAN GJØRE FOR DEG

Renovering
I de tilfellene vi ikke har en passende
reservedel kan vi tilby renovering:
 Kunden sender inn ZF-komponenten sin til oss.
 Våre teknikere demonterer, rengjør og inspekterer.
De setter sammen en rapport med en beskrivelse
av havariet samt pris på komplett renovering
av komponenten.
 Når kunden aksepterer, ettermonterer vi med
nye deler og oppdaterer etter behov.
 Deretter gjennomfører vi en detaljert testkjøring
av enheten i henhold til spesifikasjoner fra ZF, for
å sikre at funksjonene er i henhold til deres høye
krav.
 Enheten returneres til kunden med ett års garanti.
Vi kan også tilby delreparasjon der vi kun lager selve
hovedfeilen, og kun den defekte delen blir inspektert
og reparert. Da omfattar garantien bare den eller de
delene som byttes ut.

VI ARBEIDER MED

 Landbruk- og byggmaskiner

 Nyttekjøretøy

 Mobilkraner

 Busser

 Marine applikasjoner

 Tog

 Anleggsmaskiner

KONTAKT OSS!

BESØKSADRESSE

tlf: 22 88 46 80
e-post: firmapost@kgk.no
www.zf.se/no

KGK Norge AS
Strømsveien 177
0664 Oslo

OM ZF

ZF er en verdensledende produsent av drivlinjer og chassiteknikk
samt aktiv og passiv sikkerhet. ZF utvikler og produserer innovative produkter for å forenkle mobiliteten for mennesker og gods.
Blant annet ligger man langt fram i utviklingen av systemer for
sjelvkjørende biler.
OM KGK

Helt siden 1950-tallet har KGK vært ZF Service Partner i
Sverige. En tillit vi forvaltet så bra at vi i 2001 overtok agenturet
også i Norge. KGK er en autorisert ZF Service Partner og forhandler. Vi har et omfattende lagerhold av ZF originale reservedeler og
bytteenheter.

