Pålitlig partner
inom automation
och elservice

I mer än 30 år har vi hjälpt våra
kunder att vinna tid och pengar.
Att leverera el-lösningar som ger rätt funktion, i rätt tid och till rätt pris är vår filosofi.
Den passar väl in i en utveckling där el driver fler och fler funktioner i företag och samhälle.
Behoven av tillgång till specialiserad, certifierad och ständigt uppdaterad kompetens på el-området
ökar hela tiden.
Efter mer än 30 år i branschen vet vi att våra uppdragsgivare ser oss som en pålitlig, stabil och
kompetent partner. Oavsett om det handlar om enstaka uppdrag, stora automationsprojekt,
långsiktiga och breda serviceavtal eller kvalificerade installationer, levererar vi på Helab lösningar
som vinner tid och pengar för våra kunder.
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Automation och digitalisering?
Javisst!
Att hjälpa företag till ökad lönsamhet genom automation och digitalisering är en av våra främsta
kompetenser. Vårt kunnande täcker hela spannet från förstudie och konstruktion, via installation
och driftsättning, till support och service när produktionen är i full gång.
Helab har bland annat konstruerat och levererat utrustningar till industrier inom livsmedel,
förpackning, byggnad, papper och fordon. Vi samarbetar också med maskintillverkare inom de
flesta branscher. De breda erfarenheterna från många olika automationsområden gör att vi kan
utveckla och leverera den optimala lösningen för varje enskild kund.
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Företagets elavdelning.
Den rollen kan vi ta.
Ny teknik gör fantastiskt mycket nytta. Men mer elektrifiering, automation och digital teknik
ökar också företagens beroende av robusta och driftsäkra lösningar som förebygger olika former
av störningar och avbrott.
De flesta företag har inte en egen elavdelning med kompetens att till exempel klara ett driftstopp.
I sådana lägen kan man naturligtvis leta efter extern el-konsult, men det är mycket mer effektivt
att ha ett serviceavtal med oss på Helab. Det betyder i praktiken att kunden med god marginal
skaffar sig all den kompetens som en egen elavdelning skulle ge, men sannolikt bara till en bråkdel
av kostnaden.
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Ledande kraft för modern elteknik

Installationer av alla tänkbara slag.
Installationer på industrier, kontor och i offentliga byggnader är uppdrag som vi ofta får. Det kan handla
om el, tele, data, nätverk, larm. Där det av olika anledningar är mindre bra, eller inte går, att installera
kablage sätter vi upp trådlös kommunikation. Installationer spänner i regel över flera teknikområden
samtidigt och därför är det viktigt att vi som partner har all den kompetens som krävs för att skapa den
bästa helhetslösningen.
Utöver att få allt på plats kan vi ta uppdrag som omfattar service, underhåll och framtida utveckling av
installationerna. Det är trygga och kostnadseffektiva lösningar.
Automatiserad burktillverkning
på G&M i Lysekil

Rätt temperatur när besökarna
kommer till Lysekils kyrka

Behovsstyrt ljus i alla delar
av Kronbergshallen

Fastighetsautomation på
restaurang Norra Hamnen 5

Effektiv produktion
av prototyper och
korta serier.
Vår verkstad är en mycket viktig del av helhetstänkandet
på Helab. Här konstruerar och monterar vi elektronikutrustningar, apparatskåp och paneler som vi sedan installerar hos
kund. Det handlar bland annat om el, styr- och reglerteknik
och pneumatik. Det här arbetssättet är väl inarbetat och det
säkerställer både funktion och kvalitet.
Vid sidan av att bygga egna utrustningar, producerar vi också
prototyper och korta serier av till exempel apparatskåp för
kunder. På Helab finns stor flexibilitet och vana vid att möta
uppdragsgivares varierande och specifika krav på bland annat
mobilitet, robusthet och specialkomponenter.

Vi finns där du behöver oss.
När ni på ert företag har funderingar eller vill diskutera lösningar inom
automation och digitalisering, elservice, el-, tele- och datainstallationer eller
liknande, är ni alltid välkomna att kontakta något av våra kontor.
För att kunna möta era behov har vi team med hög servicegrad och stark
kompetens på två platser; ett i Lysekil och ett i Göteborg.

Team Helab i Lysekil
Telefon: 0523-66 56 30
E-post: info@helab.se
Adress: Hantverksvägen 9
453 38 Lysekil

Team Helab i Göteborg
Telefon: 031-25 50 65
E-post: info@helab.se
Adress: Byfogdegatan 11B,
415 05 Göteborg

www.helab.se
Lorem
ipsum

