
Ge växlarna ett långt liv 
Att byta eller inte byta – det är frågan. Den ekonomiska skillnaden 
mellan att köpa en ny växel och att revidera en gammal, kan vara 
enorm. Precis som inom de flesta områden lönar det sig att förebygga 
istället för att avhjälpa. Växelrevision håller skador och slitage på 
avstånd.
Slit och släng kostar. Innan det är dags att byta de gamla växlarna mot 
nya är det klokt att överväga växelrevision. Infranord har mångårig          
erfarenhet av växelrevidering inom samtliga teknikgrenar. Flera av meto-
derna vi använder har vi utvecklat själva – inte sällan i dialog med någon 
av våra kunder. 

Vi behärskar alla teknikgrenar
Vi ser inga begränsningar utan bevarar och förbättrar växlar utifrån 
skiftande förutsättningar. Det innebär att vi vidtar de åtgärder som krävs 
för att revidera växlarna utifrån de förhållanden som råder på just er       
anläggning. 
     Kanske kan växeln få ett längre liv med hjälp av insatser som byte av 
växeldelar? Slipning av profiler och kontroll av bultar och växelvärmare är 
andra exempel på effektiva åtgärder. Vid behov gör vi måttkontroll och 
justerar spårläget, byter sliprar och kompletterar makadam. Kontroll av 
driv-, omläggningsanordning och stag, är ytterligare moment som kan 
ingå vid en lyckad växelrevision. Ni får kort sagt en ordentlig genomgång 
som gör att du kan skjuta bytet på framtiden. Växlarna hålls i topptrim. 
Infranord har certifiering i kvalitetssystem för svets enligt SS-EN ISO 
3834-2. Uppdragen utförs av certifierade och godkända spårsvetsare.

Modern maskinpark 
Att störa i spåret i onödan är något vi gör allt för att undvika. Tack vare 
egna resurser i form av en modern maskinpark, löser vi i de flesta fall upp-
giften vid ett och samma tillfälle. 
    Vår maskinpark innehåller bland annat plasmaskärare för att skära bort 
skador och en effektiv svetsrobot av typen Rail Track. Vi har dessutom 
en NC-styrd slipmaskin och utrustning för att tillföra styrd värme genom 
Electro Heat. Vidare har vi godkända procedurer för reparation av man-
gankorsningar. 

Gedigen genomgång i vår egen verkstad
Tidskrävande utbytesprogram av växelkomponenter utför vi med fördel 
i vår revisionsverkstad. Ett tips är att lämna in den aktuella växeln eller 
komponenten på hösten och hämta ut den i toppskick på våren. 
    Fördelen med stål som använts är att det härdats, vilket är positivt ur ett 
livscykelperspektiv. Genom att förstärka en gammal växel med påläggs-
svetsning förbättras slitstyrkan ytterligare.
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     Infranord hjälper oss med
     växelrevision varje år i före-
byggande syfte. De vet vilka växlar 
som står på tur att revidera, och 
går efter ett särskilt program. Det 
fungerar mycket bra.”

Ingemar Hedtjärn
 Trafikverket

Läs mer på nästa sida!
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Lång erfarenhet av växel-
revidering 

Alla teknikgrenar

Egen verkstad

Egenutvecklade, unika 
metoder 

Gedigen kvalitet och slit-
starka lösningar

  Innan växelkomponenterna levereras 
till kund görs en minutiös kvalitetskontroll.

Infranord erbjuder för närvarande följande produkter i anslutning 
till växelrevision: 

 Revisionsbesiktning med konsekvensbeskrivning

Tilläggstjänster

Vad kostar det?
Kostnaden för en växelrevision varierar med förutsättningarna. Eftersom 
det handlar om att öka växelns livslängd, finns pengar att spara. Är du   
nyfiken på vad en växelrevision skulle innebära ekonomiskt i ert fall? Hör 
av dig till oss så gör vi en revisionsbesiktning med konsekvensbeskriv-
ning.
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


