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SERVICE
Teknisk

Autoklaver
Bioreaktorer

CO2 inkubatorer

Centrifuger

Frysetørrer
Inkubatorer

Køleskabe

Laf-bænke
Måleudstyr

Rheometre

Vakuumpumper

Slangepumper
Termostater

Testskabe

Klimaskabe

Kølebade

Mikroskoper

Overvågningssystemer

Rysteinkubatorer

Viskosimetre
Varmeskabe

Ovne

Frysere -20°C til -150°C
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www.buch-holm.dk

Har du brug for

service? +45 44 54 00 00Ring til os! 

http://www.buch-holm.dk


SERVICE PÅ HØJESTE NIVEAU
For at sikre bedst mulige resultater, anbefaler vi 
løbende vedligeholdelse og service. Udstyr, der holdes 
i driftsklar stand, har normalt færre nedbrud, som 
i værste fald kan føre til driftstab. Vedligeholdelse 
forlænger også udstyrets levetid og gør investeringen 
mere rentabel.

Vi tilbyder blandt andet serviceaftaler på autoklaver, 
centrifuger, CO2-inkubatorer, klimaskabe, frysere, 
køleskabe, rysteinkubatorer og frysetørrere.

Autoriseret køleservice
Buch & Holm er en sagkyndig virksomhed inden for installation, reparation 
og service af køleanlæg uanset størrelsen på fyldningen. Vi har gennem tiden 
opbygget stor erfaring og leverer køleteknisk service på et meget højt niveau. 
Vi tilbyder autoriseret køleteknisk service på alle fabrikater inden for lavtem-
peratur-frysere, kølebade, klimaskabe, frysetørrer m.v. med temperaturer helt 
ned til -150°C.

Derudover kan vi være behjælpelige med installation og udarbejdelse af IQ, 
OQ og PQ samt 10-punkt-temperaturmapping og vi tilbyder døgnaftaler, 
hvor vi sikrer dine prøver ultimativt.

Ved servicebesøg benyttes altid certificeret, sporbart udstyr. Dette holdes op 
mod in-house reference-udstyr.   

Din servicepartner

• Reparationer

• Akutservice

• Serviceaftaler 

• Køleservice

• Sporbar kalibrering

• Køl & frys - 24/7 

• Installation 

• Uddannelse

• Reservedele

• Kvalificering (IQ, OQ)

• Mapping



NØDVENDIGT OVERBLIK
Den fornemmeste opgave for vores 
teknikere er at kunne tillægge vores 
produkter i sortimentet øget værdi og 
sikre den nødvendige tekniske vedli-
geholdelse. Vi har stort knowhow og 
det nødvendige overblik til at kunne 
løse en given opgave bedst muligt.

DØGNAFTALER
Ved at bruge et relativt beskedent 
beløb, sikrer vi dine prøver 24 timer i 
døgnet, 365 dage om året.

SERVICEAFTALER
Udført af egne teknikere, der har 
specialværktøj, certificeret måleudstyr 
og adgang til originale reservedele.

KVALIFICERING
Vi kan være behjælpelige 
med udførelse af  
IQ/OQ/PQ.

Vi ved, hvad der skal til...

Anders Lillesø
Tlf.: 44 54 00 21
E-mail: al@buch-holm.dk

VI ER CERTIFICEREDE
Buch & Holm er autoriseret servicecenter for en lang række 
producenter. Vores teknikere bliver løbende uddannet hos 
producenterne, har specialværktøj, certificeret måleudstyr og 
adgang til originale reservedele. Certifikater kan rekvireres.

VORES SERVICEKONCEPT
Korrekt service og vedligehold er forudsætningen for fejlfri drift, 
hvilket er vores ultimative mål. Vores servicekoncept sammen-
sættes således, at det både giver mening og værdi for kunden. 
Resultatet er en komplet servicepakke, der gør det nemt for 
vores kunder.

IQ OQ PQ IQ OQ PQ

Vi ved, hvad der skal til...www.buch-holm.dk

Har du brug for

service? +45 44 54 00 00
Ring til os! 



Buch & Holm A/S - Marielundvej 39 - 2730 Herlev - tlf.: 44 54 00 00
e-mail: b-h@buch-holm.dk - www.buch-holm.dk

Løsninger

Hjælp
Support

Rådgivning

Vejledning
Kvalitet Service

Tillid
Assistance

Erfaring

Deadline

Vedligeholdelse

KONTAKT
Har du spørgsmål til vores service og ydelser, er du velkommen til at 
kontakte Anders Lillesø pr. tlf. 44 54 00 21 eller e-mail  
al@buch-holm.dk

DOKUMENTERET KVALITET
Vores service er udført af uddannede teknikkere og der benyttes 
sporbart kalibreret måleudstyr. Efter udført service modtager du en 
servicerapport som dokumentation.  

Derudover tilbyder vi hjælp med dokumentation og udarbejdelse 
af IQ/OQ/PQ på en lang række udstyr. Dette kunne blandt andet 
være køleskabe, frysere, klimaskabe, centrifuger, rysteinkubatorer, 
bioreaktorer, varmeskabe, frysetørrer, dataloggere m.fl. Derudover 
kan udstyr leveres med FAT- og SAT-test fra vores producenter.

ISO-CERTIFICERET
Buch & Holm er ISO-certificeret og vi arbejder efter et nøje doku-
menteret kvalitets- og miljøstyringssystem, for at sikre den absolut 
bedste service over for kunder samt sikre de bedste forhold for 
vores medarbejdere og i forhold til miljøet.

QUALITY

ISO
9001:2015

EN
VIRONMENT

ISO
14001:2015

HE

ALTH & SAFETYISO
45001:2018
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VI SERVICERER BL.A.:

 Autoklaver
 Bioreaktorer
 CO2 inkubatorer
 Centrifuger
 Frysere -20°C til -150°C
 Frysetørrer
 Klimaskabe
 Kølebade
 Køle- fryseskabe
 Mikroskoper
 Måleudstyr
 Overvågningssystemer
 Ovne
 Rysteinkubatorer
 Slangepumper
 Termostater
 Testskabe
 Vakuumpumper
 Varmeskabe
 Viskosimetre
 Væskepumper
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