
Ett effektivt filter mot höga kostnader.

E T T F Ö R E T A G I I N D U T R A D E



InnovatIva  
lösnIngaR geR   
stoR effekt.
Colly, en komplett samarbetspartner.



vi har levererat kunskap och varit ledande i

utvecklingen sedan 1957. Det här är kunskap  

som vi delar med oss av och som ska ge dig  

extra konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

 Med vår applikationskunskap förstår vi dig

som kund och dina behov, vi är gärna med hela

vägen från idé till lösning, installation och service.

vi tar ett helhetsansvar för analyser, filterförsörjning

och lagerhållning. I vårt laboratorium kan vi

analysera oljor och vätskor i din process och  

tar därmed fram den mest kostnadseffektiva

lösningen för just dig. en långsiktig partner innebär

kostnadsfördelar där vi kan leverera rätt lösning

till dina behov med en god förståelse för helheten.

vi vill hjälpa ditt företag och därmed kunna föreslå

innovativa funktionslösningar.

 vårt koncept ”ett effektivt filter” är omtalat

och består av fyra starka grundpelare som samtliga

leder till bättre konkurrenskraft och förbättrad

lönsamhet. vi hjälper dig som kund att minska din 

miljöpåverkan i flera led som samtidigt leder till 

ökad produktivitet och sänkta kostnader.

 vi förbättrar även arbetsmiljön och minskar

belastningen för personal som hanterar filter,  

samtidigt som vi ökar tillgängligheten.

Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar. Hos Colly köper du

inte filter i första hand, du köper en konkurrenskraftig helhetslösning där filtret ingår

som en komponent av många. vi kallar metoden ”ett effektivt filter”.



Colly, DItt  
pappeR på bättRe 
lönsaMHet.
pappers- och massaindustrin får inte stå stilla. stillestånd kostar pengar.  
bra filterhantering bidrar till att minska riskerna för ofrivilliga stopp.



Säkra och övervaka dina proceSSer.
Colly erbjuder analyser, service och installation samt
kunskapsöverföring, bland annat genom vår filterskola.
vi lär oss hela tiden från dig och din process, så mycket 
att vi har kompetens att föreslå ständiga uppdateringar 
och förbättringar.
 
hydraul- och SmörjSyStem.
Colly erbjuder alltid garanterat ren drift, ökad tillgänglighet
och miljövänlig design med lång livslängd. att erbjuda 
problemfri drift är ett av våra starka konkurrensmedel.
 
minSkade underhållSkoStnader.
när du byter till Colly och vårt filterkoncept byter du
till bättre arbetsmiljö, förenklat underhåll och ökad
livslängd. våra lösningar är bra för ekonomin och  
därmed nyttiga för lönsamheten. 
 
 
 

rent vatten ger ökad lönSamhet.
vi har kunskap och teknologi att säkerställa vatten- 
kvalitet av råvatten och vi vet hur du skyddar dina  
mekaniska tätningar, det gäller även dina dysor och  
känsliga instrument. vi står för innovativ teknik som  
dessutom hela tiden utvecklas för att möta dina  
framtida behov.

miljövänligare filter ger lägre koStnader.
genom att använda våra miljövänliga filter kan du  
garanterat sänka dina avfallskostnader. Du kommer  
även att avsevärt kunna sänka din energiförbrukning och 
därigenom minska ditt C02-utsläpp. förbättrad arbets-
miljö genom lättare hantering av filter minskar tunga 
lyft vid byte av filter.  



näR Du vIll  
geneReRa bättRe 
lönsaMHet.
när man tänker på kraftindustrin tänker man på effekt. Det var länge sedan vi satte in första stöten på kraft-
branschen och vi har hållit oss kvar mycket tack vare vårt effektivitetshöjande koncept “ett effektivt filter”.



hydraul- och SmörjSyStem.
Inom kraftindustrin handlar det mesta om hydraul- och
smörjsystem. kärnan är turbinerna som skall snurra
klanderfritt men även intagsluckor och tryckstegrings-
pumpar kräver kontinuerlig kontroll vad gäller renhet  
i driften. genom vår kunskap och våra förstklassiga  
produkter kan vi säkerställa driften och tillgängligheten  
på din utrustning. 

tranSformatorer.
Ren olja är en garanti för säker och effektiv elleverans.
Colly har gedigen kompetens på området och kan alltid
erbjuda den modernaste och miljövänligaste lösningen.  
vi ligger som vanligt i framkant när det gäller att
säkra drift och skapa trygghet i alla dina processer.

vattenborttagning ur olja.
Med vår teknik kan du hålla oljan i turbiner och transfor-
matorer ”torr” vilket leder till ökad driftsäkerhet och färre 
haverier. Du säkerställer därmed din produktion  
och lönsamhet.

vad kan vara mer branSchnära än rent vatten. 
vi har kunskap och teknologi att säkerställa vattenkvalitet  
av råvatten och vi vet hur du skyddar dina mekaniska 
tätningar och känsliga instrument. vi har utrustning för 
att rena vatten i reaktorbassänger vilket leder till ökad 
produktivitet och lönsamhet. 
 
kondenSatfiltrering.
vi är experter på system och lösningar, från enkla patron-
filter till kompletta backspolningsbara lösningar för rening 
av kondensat. genom våra lösningar ökar din produktivitet 
och lönsamhet. vi säkerställer driften av dina system.   

miljövänligare filter ger lägre koStnader.
genom att använda våra miljövänliga filter kan du  
garanterat sänka dina avfallskostnader. Du kommer  
även att avsevärt kunna sänka din energiförbrukning  
och därigenom minska ditt C02-utsläpp. Du får förbättrad  
arbetsmiljö genom lättare hantering av filter och minskar 
tunga lyft vid byte av filter.



en sMaRt IDé näR  
Du sMIDeR planeR föR 
ökaD lönsaMHet.
varmt välkommen till Colly och vårt koncept “ett effektivt filter”. vi är härdade problemlösare när 
det gäller rening och separering inom stålbranschen. Du kan lita på oss, vi drar aldrig några valser.



rent vatten är en garanti för ökad lönSamhet.
Rent vatten är en viktig process för att säkerställa lönsam-
heten. vi har lösningar för ditt råvatten och kylvatten där 
vår kunskap och teknologi säkerställer vattenkvaliteten hela 
vägen. vi vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar och  
dysor samt känsliga instrument. vi står för innovativ teknik 
som dessutom hela tiden utvecklas för att möta dina framtida 
behov. Med Colly säkrar du och övervakar dina processer.

när Skär- och tvättvätSkor Ska renaS.
vi har metoder för att rena och separera skärvätskor 
samt emulsioner. vi kan leverera helautomatiska  
system för stora flöden men även lösningar för enskilda 
applikationer. oavsett vad som krävs kan vi hjälpa dig 
med att reducera kostnaderna för deponi samtidigt som  
din arbetsmiljö förbättras. genom våra metoder minskar 
du behovet av tillsatser. 
 
hydraul- och SmörjSyStem.
Inom stål- och gruvindustrin säkerställer vi drift på  
hydraul- och smörjsystem. vi säkerställer och garanterar 

renhet i driften även under tuffa förhållanden.  
vi har inline-lösningar för fullflödesdrift till separata  
aggregat för att rena dina växellådor. vi levererar 
ökad tillgänglighet med den modernaste och miljö- 
vänligaste designen. 
 
minSka dina underhållSkoStnader. 
Med Colly skapar du bättre arbetsmiljö, du förenklar
ditt underhåll och du ökar livslängden på dina filter-
applikationer. genom att använda våra instrument för 
övervakning och vårt eget labb slipper du dyra och  
oväntade haverier. vår senaste filterserie garanterar 
bättre arbetsmiljö genom lättare hantering av filter  
och minskar tunga lyft vid filterbyte. 
 
miljövänligare filter ger lägre koStnader.
genom att använda våra miljövänliga filter kan du  
garanterat sänka dina avfallskostnader. Du kommer  
även att avsevärt kunna sänka din energiförbrukning  
och därigenom minska ditt C02-utsläpp. 



vI kan eRbjuDa ett 
RaffIneRat sätt att 
öka lönsaMHeten.
Med vår långa erfarenhet av raffinaderier och kemisk-teknisk industri kan vi ta fram  
innovativa lösningar och fungera som en katalysator till våra kunders produktivitet.



aminSyStem.
Detta är ett känsligt system där många parametrar  
påverkar funktionen. vi har kunskap och lång erfarenhet 
och kan hjälpa dig med allt från högflödesfilter, separering 
av kolväten och system för separering av värmestabila  
salter. Med hjälp av oss kan du minska dina kostnader  
för företagets aminsystem.

ren gaS fri från vätSka.
genom våra olika tekniker kan vi separera bort  
vätskan från gasen och genom detta öka din produktivitet 
och samtidigt minska dina kostnader för produktions-
bortfall. Du kommer även att kunna öka drifttiden på  
dina gaskompressorer. 

Separering av vätSkor.
vi har flera tekniker för att separera vätskor från  
varandra. vi kan separera två vätskor från varandra med 
våra inlinecoalecersystem. vi kan även separera bort fritt 
och bundet vatten från era oljesystem. alla våra lösningar 
leder till ökad produktivitet och lönsamhet.   

matningSfilter.
vi kan hjälpa dig att skydda processutrustning och  
katalysator nedströms med allt från enstaka filter via  
högflödesfilter till kompletta turn-key anläggningar  
med backspolningsbara filter.

kondenSatfiltrering.
vi är experter på system och lösningar från enkla  
patronfilter till kompletta backspolningsbara lösningar 
för rening av kondensat. genom våra lösningar ökar  
din produktivitet och lönsamhet.



Du byggeR  
lösnIngaR oCH vI  
fIltReRaR DeM.
bland alla byggen som finns är inte filtret det mest synliga, men oftast det som är avgörande när det 
kommer till driftsäkerhet och effektivt underhåll. Colly bidrar med detaljer i alla byggen och vi vill vara 
den detaljen som gör skillnad för dig.



tekniSk kompetenS. 
Colly erbjuder lång erfarenhet och hög teknisk  
kompetens som vi gärna delar med oss av. vi vill komma 
in tidigt i din process och placera vår lösning där den 
gör mest nytta. vi vill vara med och bygga framgång från 
början. vi tillhandahåller högklassiga filtreringslösningar 
med fokus på helheten. Med hjälp av våra tekniska hjälp-
medel som dimen sioneringsprogram och cadritningar  
får du enkelt tillgång till den senaste tekniken.

garanterad renhet i drift.
genom att använda palls produkter kan vi erbjuda den 
absolut senaste tekniken som leder till att du kommer 
att få en konkurrenskraftig lösning. Du kommer att möta 
dina kunders krav på driftsäkerhet och garanterad renhet 
i drift. genom vårt koncept kan du med våra instrument 
övervaka och följa renheten och vattenhalten i systemen.      

minSkad miljöpåverkan.
vårt koncept gör att du kan designa systemen med låga 
tryckfall och små förluster. Detta leder till att du får en 
konkurrensfördel där du kan erbjuda en lösning som  
kräver mindre energiförbrukning. Detta leder även till att 
du kan hjälpa dina kunder att minska sitt Co2-utsläpp.  

förStklaSSiga produkter.
Du skapar högre produktivitet och lägre underhålls- 
kostnader för dina kunder om du väljer vårt koncept. 
genom att välja våra produkter kan du erbjuda en teknisk 
lösning som förenklar underhållet av dina system ute  
hos kund. Du kan erbjuda sänkta drift- och underhålls-
kostnader till dina kunder och detta leder till att du ökar  
din konkurrenskraft.



Colly äR en vIktIg 
koMponent näR Du 
byggeR lönsaMHet.
för att möta kraven som ställs på alla typer av fordon i form av minskade utsläpp, sänkta  
bränslekostnader och minskad energiförbrukning. Då krävs det en partner som tar ett helhetsgrepp.
genom att samarbeta med Colly kommer du att ligga i framkant i dessa frågor.



tekniSk kompetenS. 
Colly erbjuder lång erfarenhet och hög teknisk kompetens 
som vi gärna delar med oss av. vi vill komma in tidigt i din 
process och placera vår lösning där den gör mest nytta.  
vi vill vara med och bygga framgång från början. vi till-
handahåller högklassiga filtreringslösningar med fokus  
på helheten. Med hjälp av våra tekniska hjälpmedel som 
dimen sioneringsprogram och cadritningar får du enkelt 
tillgång till den senaste tekniken.

garanterad renhet i drift.   
genom att använda palls produkter kan vi erbjuda  
den absolut senaste tekniken som leder till att du får  
en konkurrenskraftig lösning. Du kommer att möta dina 
kunders krav på driftsäkerhet och garanterad renhet i 
drift. genom vårt koncept kan du med våra instrument 
övervaka och följa renheten och vattenhalten i systemen, 
detta leder till lägre kostnader för garantiåtaganden.      

Säkrad eftermarknad. 
vi har ett koncept som hjälper dig att säkra din eftermarknad 
för reservdelar i flera steg, där vi bland annat erbjuder 
”branding” av produkterna som säkrar dina återköp.  
vi kan även erbjuda en logistiklösning för filterförsörjning 
och oljeprover. vi tar även fram utbildningsmaterial  
för din organisation och dina kunder.  

många olika applikationer.
vi har kompetens inom många applikationsområden  
som hydraulik- och transmissionsfiltrering. vi kan även 
bränslefiltrering och luftfiltrering. vi kan designa helt  
nya lösningar för att optimalt passa in i befintliga och  
nya konstruktioner.



Colly geR  
näRIng tIll DIn  
lönsaMHet.
Det finns väl inget område där bristande renhet blir så påtagligt som inom livsmedelsbranschen.  
Ingen bransch lamslås så snabbt av dåligt rykte vad gäller renhet. Med Collys filtreringslösningar  
minimeras riskerna för obehagliga överraskningar.



du Som tröttnat på Skiktfilter.
vi har lösningen som gör att du får en enklare hantering 
av dina filter. byt till suprapak, en modern lösning som 
leder till ökad lönsamhet och produktivitet.

ren ånga.
Med våra koncept kan vi säkerställa att du alltid har ren 
ånga i dina processer. vi hjälper dig att säkra din process 
så att du får tillgänglighet i produktion.

ren luft.
Med våra system och produkter har du konstant ren luft 
för din process. Du säkerställer din produkt och får en 
lönsam produktion utan kontamineringar. 

rent vatten. 
vem vill inte öka sin produktivitet och få lägre vatten-
konsumtion samt förbruka mindre energi, minimera 
kemikalie användningen och därmed även få lägre kostnader. 
vi har allt från helautomatiserade lösningar av inkommande 
vatten till det enskilda filtret i produktionen, alla lösningar 
garanterar rent vatten.  

food contact compliance.
våra produkter verkar i samförstånd med de senaste 
lagkraven inom livsmedelsbranschen. våra produkter 
är framtagna för att klara de mest rigorösa gränsvärden 
och är godkända för att användas inom livsmedelsbranschen. 
Detta säkerställer din process.



Colly, 
näR alltIng  
koMMeR oMkRIng.
filtrering är mycket mer än filter. I helheten ingår framför allt service, lagerhållning, miljöaspekten, 
forskning och utveckling. för att inte tala om kundutbildning. att veta vad man köper och varför är 
avgörande för tryggheten i alla processer.



Service och inStallation. 
vi erbjuder tillsammans med våra välutbildade service-
partners en komplett tjänst när det handlar om allt från 
felsökning till framtagande av kompletta funktions- 
lösningar med installation på plats. ombyggnationer,  
nulägesanalyser och kartläggningar tillhör vår vardag.  
vi tillhandahåller uthyrning av filter kärror och aggregat 
för vattenborttagning.

laboratorium. 
I vårt eget labb utför vi olje- och vattenanalyser samt  
filtrerbarhetstester. vi analyserar och kommer med  
rekommendationer för att optimera systemens livslängd. 
Du får tillgång till dina provsvar och rapporter via en webb- 
portal där du även kan följa trenderna på alla dina prover.

filterSkolan.
genom våra utbildningar säkerställer vi att våra kunder 
har tillgång till och förståelse för filtreringens grunder.  
vi berättar även om hur man designar ett optimalt system. 
Du får en gedigen och grundlig genomgång av filtrerings-
teknik och renhetskontroll.

lagerhållning.
för att kunna leverera rätt produkt på rätt tid besitter  
vi ett stort lager av standardprodukter. vi har även ett 
stort lager med kundspecifika artiklar för att hjälpa våra 
kunder att minska sitt bundna kapital. utöver detta har  
vi flera koncept som hjälper till att sänka kostnaderna  
för hantering av dina specifika behov.  

kvalitetSSäkring. 
vi jobbar aktivt med att förbättra våra processer för att 
kunna möta våra kunders krav på hög kvalitet och för att 
minimera vår påverkan på miljön. som ett led i detta är  
vi sedan 1996 certifierade enligt  Iso 9001 och sedan 2002 
enligt Iso 14001.

miljöpolicy.
när du gör affär med Colly får du vår miljöpolicy på köpet.
policyn innebär att vi erbjuder bästa möjliga teknik ur  
miljösynpunkt samt att vi kontinuerligt arbetar med  
ständiga miljöförbättringar i vår verksamhet.



Colly fIltReRIngsteknIk ab   boX 81, 164 94  kIsta. tel 08-703 01 00   WWW.Colly.se
E T T F Ö R E T A G I I N D U T R A D E


