
KALIBRERING, SERVICE & REPARATION

Upptäck mer på www.transauto.se

Kalibrering, Service & Reparation
FLÖDE, TRYCK, TEMPERATUR

SNABB HANTERING

ENLIGT UKAS, DAkkS & NATIONELLA STANDARDS

CERTIFIERAD
Vårt servicecenter för kalibreringstjänster 

verifieras enligt UKAS, DKD, DAkkS & Nationella 
standards



Ring oss på +46(0) 8 554 240 00

KALIBRERING 
TRYCKSENSORER
Kalibrering från 0 till 1200bar
5-punktskalibrering som standard
Resultat som kan spåras till UKAS 
Standards
Snabb hanteringstid
Maximal tolerans på <± 0,1%

Kalibrering från 0,05 till 700 l/min, med 
mineralolja från 15 till 100cst
5-punkts kalibrering som standard
Resultat som refererar till nationella 
standards
Maximal total tolerans <± 0,5%

KALIBRERING
TEMPERATURSENSORER
Kalibrering från -50°C till +200°C
5-punkts kalibrering som standard
Resultat som kan spåras till UKAS 
Standards
Snabb hanteringstid 
Maximal tolerans på <± 0,5%

Vårt servicecenter använder kalibreringsutrustning av hög kvalitet och som är certifierad av  
nationella ackrediteringsorgan.

EXAKTHETDin “One Stop Shop” för... 
Kalibrering och Reparation
Trans-Auto erbjuder pålitlig, exakt och effektiv  
kalibrering, service och reparation. Alla våra tjänster 
är konkurrenskraftiga med snabba leveranser och 
kostnadseffektiva priser. 

KALIBRERING 
FLÖDESMÄTARE



Upptäck mer på www.transauto.se

KALIBRERING DISPLAYER 
& HANDLOGGERS
Kalibrering av mA, spänning & 
frekvenssignaler
5-punkts kalibrering som standard
Resultat som kan spåras till UKAS 
Standards
Maximal tolerans på <± 0,5%

KALIBRERING DIGITALA & 
ANALOGA MANOMETRAR
Kalibrering från 0 till 1200bar
6-punkts kalibrering som standard
Resultat som kan spåras till UKAS 
Standards
Maximal tolerans på <± 0,1%

REPARATION 
& SERVICE
Trans-Auto tillhandahåller en 
fullständig reparationsservice  
på alla Hydrotechnik- eller tredje  
part testutrustningar/sensorer. 
Enheterna repareras i England 
(servicecenter) eller i Tyskland 
(fabrik).

Vårt servicecenter använder kalibreringsutrustning av hög kvalitet och som är certifierad av  
nationella ackrediteringsorgan.

PÅLITLIGHET

SNABBHET

EXAKTHET

Service- och kalibreringscenter med inriktning på våra  
produkter , möjliggör snabba leveranser av kalibreringar,  
och garanterar minimalt stillestånd.

Utbildade tekniker utför kalibreringar enligt strikta interna rutiner i en ren testmiljö.



Trans-Auto AB
Förrådsvägen 6
Box 215
SE-151 23 Södertälje
Sverige

Telefon:  +46 (0)8 554 240 00
Web:       www.transauto.se
Mail:        sales@transauto.se

Vi kalibrerar med 
högsta precision

Discover more at hydrotechnik.co.uk 1

The UK’s leading supplier of hydraulic test equipment

HYDRAULIC TEST & DATA ACQUISITION

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

UK LIMITED

HYDROTECHNIK
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The UK’s leading supplier of hydraulic test equipment

UK LIMITED

HYDROTECHNIK

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

MINIMESS  TEST POINTS / MICROBORE HOSE / TEST KITS

End of production test & data acquisition test rigs
Proof pressurising & deformation measurement of 

different hose or pipe assembliesPerformance testing of flow, pressure, temperature,  

rpm, torques, oil cleanliness & much more
Complete data logging and reportingCustomisable software to end user requirements

Complete turnkey service - from consultation to training

Hydraulic & Hydrostatic Test Rigs

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

UK LIMITED

HYDROTECHNIK

HYDRAULIC & HYDROSTATIC TEST RIGS

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

Minimess® gas charging valvesNitrogen pressure regulators & charging devicesNitrogen accumulator gas charging & testing kitsAccumulator valve adaptors & accessories

Accumulator charging  valves & kits

UK LIMITED

HYDROTECHNIK

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

ACCUMULATOR CHARGING VALVES & KITS

PRESSURE SENSORS & INSTRUMENTATION

Rugged high accuracy sensors  for wide ranging applicationsHigh performance silicon technology  with ranges from 10mbar to 4000 barStandard and customised designsExcellent vibration, shock and overload resistanceHigh temperature and combined  pressure/temperature sensorsDigital gauges, panel displays,  data loggers and test kits 

Pressure Sensors  and Instrumentation

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

UK LIMITED

HYDROTECHNIK
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Våra noggrant anpassade kalibreringsriggar för flöde, möjliggör 
det att tillhandahålla kalibreringsdata, relaterade till 

nationella standards. Vi kan kalibrera ett brett spektrum av 
flödesmätartyper, från variabelt område, positiv förskjutning, 

till massflöde och axiella turbiner. Testning startar från 0,05 
till 700 L/min med mineralolja från 15cst till 100cst.

Komplett tryck- och temperatur kalibreringar kan utföras 
på tryckgivare upp till 1200bar och -50°C till + 200°C , 
spårbarhet till UKAS-standards. Vår precisionsutrustning 

gör det möjligt för oss att tillhandahålla flera punkter för 
avläsning efter behov.

Vårt, i världsklass, kalibreringslaboratorium ståtar med toppmodern 
teknik- och kalibreringsutrustning som ger oss möjligheten att 

kalibrera ett brett utbud av flöde, tryck, temperatur, signaler och 
displayer, exakt och effektivt. Spårbarhet till UKAS, DKD, DkkS 

& Nationella Standards.

Ring oss på +46 (0)8 554 240 00 för 
mer information och erhålla våra 
andra broschyrer:


