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Nordens största tillverkare av blästerutrustning

Välkommen till Bäckman
Bäckman är Nordens största tillverkare av utrustning för blästring.
Vår långa erfarenhet och kompetens gör det enkelt för oss att snabbt
ta fram och anpassa precis det du behöver, vare sig det handlar om en
standardmaskin eller en skräddarsydd produktionslinje.

Bäckman har ett fulltäckande erbjudande inom
området blästring, oavsett vilka behov ni har
Vår kunniga personal bidrar gärna med det stöd ni
behöver för att säkerställa en trygg lösning. Tack vare
vår långa erfarenhet av hela produktionskedjan, är vi en
tillgång när och där du behöver det – oavsett om det är
som oberoende samarbetspartner i ett inledande skede,
eller genom att erbjuda en nyckelfärdig produktionsanläggning. Vi hittar, bygger eller anpassar maskiner som är helt
rätt för just dig och dina behov.

Det är just dessa skräddarsydda lösningar som lägger
grunden till allt: kvalitetsnivån på ditt arbete, den tekniska
prestandan som i sin tur borgar för överlägsen ekonomi
och bästa driftskostnad, och säkraste möjliga arbetsmiljö
för dig och dina medarbetare. Vi skräddarsyr utrustning
och tillhandahåller service inom industriell blästring för
kunder över hela Europa.

Som Nordens största tillverkare av utrustning för blästring,
kan vi erbjuda en stor variation av anläggningar
Med dryga 50 års erfarenhet i ryggen och med många
nöjda kunder världen över är vi något av experter på att
leverera optimerade lösningar för alla typer av behov.
Det gäller lika väl standardmaskiner som skräddarsydda
speciallösningar. När du väljer Bäckmans, får du en
leverantör som dimensionerar maskinerna utifrån era
nuvarande och framtida krav, vilket innebär att material är
anpassat utifrån blästerresultat, val av blästermedel samt hur
mycket maskinen kommer att användas.

Därigenom kan vi garantera bästa möjliga avkastning på er
investering. Med rätt service och underhåll, har våra blästermaskiner en imponerande teknisk livslängd, vilket både
tryggar din produktionslinje samtidigt som det borgar
för ett starkt andrahandsvärde. Självklart erbjuder vi även
leasing, återköp och begagnade maskiner för alla som är
intresserade. Eftersom vi har all tillverkning, utveckling
och service i Sverige, blir tillgängligheten hög, servicekostnaderna låga, och eventuella driftstopp minimerade.

Våra vanligaste
produktgrupper inbegriper
•
•
•
•
•
•

Slungblästring
Friblästring
Shot Peening
Blästerskåp
Filtersystem
Rensmedel

Installerat och klart
En av fördelarna med en så diger erfarenhet som vi har,
är hur snabbt och effektivt vi kan få din skräddarsydda
lösning klar att tas i bruk. Vi levererar, installerar och
överräcker nyckeln själva. Enklare och tryggare än att
överlåta det ledet åt någon tredjepart. Dessutom tycker vi
det är roligt att få vara med ända in i mål. Det är ju först
när ni kan börja arbeta, som vårt jobb är klart.

Service och reservdelar
Vi förstår mer än väl vad ett oplanerat stopp i produktionen kan kosta. Därför garanterar vi alla våra kunder
service och support dygnet runt, alla dagar i veckan. Vi
har reservdelar till alla typer av maskiner i vårt lager
för omgående leverans – även till maskiner vi inte har
levererat själva. Vi är alltid redo att hjälpa er, och kan
utlova en mycket kort inställelsetid, var du än har din
verksamhet. Det gäller dygnet runt, året om.

Våra servicetekniker jobbar dagligen med blästeranläggningar av olika slag. Det ger oss en unik kompetens, som
vi utnyttjar för att förbättra din blästerprocess. Vi arbetar
med förebyggande underhåll, vilket låter oss garantera att
din blästeranläggning är servad och inställd för att fungera
till 100% till nästa planerade stopp.

Komplett lager
Vårt stora lager är fyllt med reservdelar av högsta
kvalitet till alla typer av anläggningar, inte enbart till
anläggningar som vi själva levererat.
Reservdelar kan vara på plats hos er samma dag, eller
dagen efter. Med en egen styrka av servicetekniker kan vi
även lova att nödvändiga delar byts ut och att din anläggning är redo för produktion på kortast möjliga tid.

Välkommen till Bäckman
Bäckman är Nordens största tillverkare av industriell blästerutrustning.
Vi tillverkar bland annat kundanpassade slungrensmaskiner och friblästerhallar med tillhörande dammfilterlösningar. Vi skräddarsyr utrustningar
och tillhandahåller service inom industriell blästring för kunder över hela
Europa. Tack vare vår lyhördhet, gedigna erfarenhet och kompetens,
förbättrar vi våra kunders lönsamhet.
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