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DIMO
SERVICESENTER
Dimo ekspanderar med ParkerStore og
Servicesenter for å gi profesjonell service
og eit breitt produktutvalg som inkluderar
slangar, slangekomponentar, rør, filter,
tetningar, sensorkontroll og meir.

Vi er eit
ISO 9001:2015
sertifisert selskap.

SERVICESENTER AVD. ULSTEINVIK

DIMO HAREID

Med eit veksande omdøme for svært god service og oppfølging,
utvidar vi no vår service til å inkludere sylinderservice, overhaling
og reparasjon. Vi er glade for å kunne tilby kundane våre service og
reparasjon i vårt servicesenter i Ulsteinvik.

Dimo sitt hovudkontor held til
på Hareid med kontorlokaler på
500 ², produksjonshall på
700 m² med 20 ton
krankapasitet og ISPS havn
med djupvasskai, 125 m lang.

Hjå Dimo meinar vi at ein kvalitetsreparasjon av sylindrar, er meir
enn berre å installere nye pakningar og legge på ny maling. Sylindrar
som vert sende til oss for reparasjon vert først inspisert og sjekka
før vi set i gong. Dette for å vere sikker på at kunden vert nøgd med
reparasjonen.

“Vi står bak våre
reparasjonar 100%”

REPARASJON OG SERVICE
Dimo tek på seg reparasjon og service
på alle hydrauliske system. Produktet
vert profesjonelt reparert og arbeidet
er alltid i samsvar med produsenten
sin spesifikasjon.
Når det ikkje er lønt å reparere sylinderen,
tilbyr vi ein ny sylinder til konkurransedyktig
pris.

VI TILBYR
REPARASJON AV STEMPELSTANG
RE-KRUMMING/METALLISERING
INSPEKSJON
BYTTE AV PAKNINGAR
INTERNPOLERING AV SYLINDERFORINGAR
MASKINERING/REPARASJON AV DELAR
TRYKK/ FUNKJSONSTESTING
OVERFLATEBEHANDLING/MALING
Vi har også på lager pakningar for
hydraulikksylindrar. Det vi ikkje har på lager, kan vi
skaffe innan nokre få dagar.

SERVICEAVTALEN
Dimo tilbyr våre
kundar ein komplett
serviceavtale
som inneheld:

OVERHALING OG REPARASJON AV HYDRAULISKE PUMPER OG VENTILAR
REPARASJON PÅ STADEN
SERVICE 24/7
FLUSHING
UTLEIGE AV HPU

PARKER
STORE
ParkerStore-butikken er din lokale
leverandør for hydraulikk – filter
- slangar – sensorkontroll og
trykkluftprodukt, støtta av kunnskapen
og applikasjonsekspertisen til vårt
butikkteam.
ParkerStore har som målsetting å minimere
nedetid og maksimere effektiviteten til
kunden. Vi har også fokus på å handtere
privatmarkedet profesjonelt og effektivt. Vi
er overalt der du er, anten det er i butikken,
på arbeidsplassen din, privat eller gjennom
mobile tenester.

Du er aldri langt frå den ideelle
slangen, koblinga eller det ideelle
tilbehøret.

Kva kan ParkerStore Dimo Servicesenter tilby deg?
Vi kan hjelpe deg med å få jobben
gjort profesjonelt, intelligent og til
avtalt tid.
ParkerStore avd. Ulsteinvik
Kontakttelefon: 700 39 910

ParkerStore

HOSE
DOCTOR®
Slangereparasjon har aldri vore så enkelt
som med ParkerStore Hose Doctor®.
Reduser nedetid etter eit brot, og la våre fagfolk
ta med seg løysinga til deg med vår mobile
slangereparasjonsløysning eller kom til vår
slangeavdeling i Ulsteinvik.
Utdanna fagfolk kjem til deg der du er med fullt
utstyrte bilar for å identifisere, diagnostisere og
bytte ut slangekomponentar på hydraulikk og
lufttrykksystem. Våre fagfolk er tilgjengelege
når som helst, dag og natt, for dei service- og
reparasjonsbehova du måtte ha.
Få komponentane, slangane, reparasjonen og
dei profesjonelle råda du treng, slik at nedetid
ikkje blir langvarig. Med ParkerStore Hose
Doctor®, som støttast av Parker sitt nettverk, er
våre fagfolk klare med vår Parker Hose Doctor®
servicebil når du måtte trenge oss.

ParkerStore avd. Ulsteinvik
Kontakttelefon: 700 39 910

GLOBALCORETM

FEM SLANGAR.
TO FITTINGS.
EI LØYSING.
The world’s first high-performance,
cohesive hose and fitting system

Ved å tilby enkle løysingar av robuste
hydraulikkslangar, designa for å tåle dei
tøffe forholda der arbeidet vert gjort, er
GlobalCore framtida som OEM-kundar og
sluttbrukarar har spurt etter.

THE GLOBALCORE FAMILY IS AVAILABLE IN
21 MPa

28 MPa

35 MPa

42 MPa

3,000 psi

4,000 psi

5,000 psi

6,000 psi

GlobalCore slangar kjem i eit variert utval
av slangecover slik at du lett kan finne det
rette slangecoveret til din applikasjon.

Vårt StandardCover er slitesterk
syntetisk gummi som gjev vern mot
lett slitasje, samt andre skadelege
forhold (UV, ozon)
Vårt ToughCover er over 80
gongar meir slitesterkt enn vårt
StandardCover, noko som gjev auka
slitestyrke for applikasjonar under
krevjande forhold.
Vårt SuperTough cover er over 450
gongar meir slitesterkt enn vårt
Standard og gjev framifrå vern mot
svært valdsame og krevjande forhold.

Levels of Abrasion Resistance

ALTERNATIVE SLANGAR
450x Super Tough
(ST) Cover

Standard
Rubber Cover

80x Tough
Cover (TC)

METAL-TO-HOSE ABRASION RESISTANCE AOMPARISION

Resultat frå ISO 6945 metall-til-slangeslitasje
testen viser at ThoughCover og SuperThough
slangecover gjev langt betre slitestyrke enn
standard gummislange cover.

LEIANDE
I VERDA
Ei slik enkel samanhengande familie
av komplementære og kvalifiserte
produkt, har aldri tidlegare blitt tilbode
globalt.
Produsert med same ytelse og
produksjonskvalitet i produksjonsanlegg som ligg
over heile kontinentet, kan GlobalCore støtte våre
hydrauliske slangebehov uansett kvar utstyret ditt
opphavleg vart produsert eller kvar det er i dag.
GlobalCore vil ha dei vanlegaste internasjonale
typegodkjenningane for den type godkjenning
som vert spurt etter av våre kundar. ABS, DNV,
Loyd’s, MSHA og USCG vil vere omfattande
godkjenningar, medan andre spesifikasjonar vil
vere spesifikke for utpeika slangar eller storleikar.
Besøk parkerglobalcore.com for siste oppdaterte
liste over slangar og ulike typer klasse
godkjenningar.

dimo servicesenter

parkerstore

Storehølvegen 10, 6065 Ulsteinvik
Switchboard: 700 39 900
E-post: office@dimo.no

Storehølvegen 10, 6065 Ulsteinvik
Switchboard: 700 39 910
E-post: office@dimo.no
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