
vi kan ventiler



Vårt engagemang och starka fokusering på 
ventiler gör att vi utifrån kundens behov kan 
erbjuda produkter från rätt tillverkare vid 

varje tillfälle. Förtroende är viktigt. För det handlar om 
att kunna se vad kunden behöver, ibland innan kunden 
själv är medveten om behovet. Sådant kräver kunskap 
och mod. Plus en personlig relation.

Framtiden för vår bransch är full av spännande utmaningar 
när kunderna kräver allt mer individualiserade lösningar 
med extrem prispress. Vi vet också att det i dagens 
konkurrens inte längre räcker med att kunderna är nöjda. 
Vi måste överträffa allas förväntningar. Ständigt utveckla 
samarbetet med våra partners och leverantörer. Följa 
upp alla affärer och ständigt föreslå förbättringar. Så att 
våra kunder själva sprider ryktet om vår verksamhet.

Det är service på PROCABvis. Men också vårt eget flöde 
för framgång. Och samtidigt det bästa sättet för oss att 
göra reklam på.

Vår affärsidé är enkel. Vi ska vara ett ventilföretag och ingenting annat. Erbjuda 

marknaden det bästa urvalet ventiler och tillbehör för att styra och reglera flöden 

vid förbättringsprocesser, löpande behov eller projekt i såväl stora som små 

anläggningar och system. Allt på kostnadseffektivast bästa sätt. 

flöden SOM ger fraMgång

PrOcab är ett kunSkaPSföretag
Vi kan ventiler och projekthantering. Med mod samt 
kunskap gör vi val för att optimera en process eller 
en anläggning. 

vi kan PrOjektering
Förutom ett starkt ventilprogram så har vi rutiner för 
dokumentation samt kan logistiken att genomgöra stora 
projekt efter många års lyckosamma genomföranden.

branScher där vi är verkSaMMa 
• Kemi    • Olja, Gas & LNG 
• Papper & Massa • Livs & Läkemedel 
• Stål & Gruv  • Energi & Kraft 
• Miljö



avStängningSventiler
Ett heltäckande produktprogram av avstängnings-
ventiler för olika applikationer och standarder, 
samt i olika material och utföranden. Kulventiler, 
vridspjällsventiler, membranventiler, kikventiler, 
kägelventiler, kilslidsventiler och slangventiler.

backventiler

Provtagning är en mycket svår applikation där 
säkerhet är nyckeln. Representativa prov i slutna 
eller öppna system som finns i olika material och 
utföranden. Vi erbjuder ett unikt program.

Oavsett standard har vi säkerhetsventiler 
och sprängbleck för just er applikation. 
Vi har även tryckvakumventiler, växelventiler 
och interlocksystem för säkra installationer.

PrOvtagningSventiler

Svåra applikationer, fluider eller installationer 
kräver ofta specialanpassade ventiler. Som 
till exempel för polymer, lut, syrgas, LNG och 
klorhantering.

regler & autOMatiOn

SPecialventiler   

SäkerhetSventiler

Backventiler i olika material och principer för de 
flesta applikationer. Vi erbjuder även 
minflödesventiler samt non-slam ventiler för 
pulserande flöden, låga tryckfall samt höga krav.

Stort program av självverkande samt automatiserade 
ventiler för on-off samt reglering med upp till 
1:10 000 reglerområde. Även ångomformare samt 
utförande som kräver SIL, ESD med partial-stroke 
och bussystem kan erbjudas.
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