
Dina utmaningar
– vår drivkraft





Vi gillar utmaningar. Men för oss ligger 
utmaningen inte alltid i det uppenbara. 
Snarare är det så att vi främst inspireras 
av att du och ditt företag ska få det 
bättre. Att era processer ska flyta  
säkrare, smidigare och mer precist.
 

I en bransch där kompetens och förtroende 
värdesätts högt, jobbar vi hårt för att ge våra kunder 
något extra. För det är till oss vi vill att du ska 
komma när du söker en lite bättre reglerventillös-
ning, när du letar efter en effektivare metod för att 
minimera kostsamma produktionsstopp, när du 
önskar en flexiblare samarbetspartner. Eller om du 
kanske bara vill prata med någon som är genuint 
intresserad av din vardag i processindustrin.
 
Välkommen till Corona Control – din mest person-
liga partner inom reglerventillösningar.

Eller som Svante* säger: 
"När kunden ber oss att reglera 

200 bar till atmosfärstryck, då är 
det extra roligt att gå till jobbet.”

*Svante Karlsson, Teknisk chef på Corona Control

Vi gillar utmaningar



Vi är heltäckande när det gäller industriventiler. 
Vårt sortiment omfattar reglerventiler, säkerhets-
ventiler och alla varianter av avstängningsventiler. 
Naturligtvis levererar vi också lägesställare med 
den senaste tekniken.
 
Vi vänder oss främst till den tunga processindu-
strin, som exempelvis kärnkraftverk, raffinaderier, 
petrokemi och större kraft- och värmeverk. Våra 
kunder, som även kan vara maskinleverantörer till 
processindustrin, finns främst inom branscher 
som petrokemi, olja och gas, kemi, kraft och 
värme, papper och cellulosa, stål, livs- och 
läkemedel.
 
Våra produkter är huvudsakligen tillverkade i 
Europa eller Nordamerika.
 
 

Corona Control har sedan 1987 erbjudit helhetslösningar inom
processindustrin – från processkunskap, dimensionering och materialval 
till implementering, reservdelar och kontinuerlig support.

Ventiler för  
processindustrins 
mest krävande 
applikationer

Vår 
specialitet: 



Eller kanske en variant av båda två?

Vi har allt när det gäller ventiler för den tunga processindustrin. Från 
kompletta paket med marknadens bästa produkter till specifika 
lösningar unikt anpassade efter just dina behov. Vi är gärna med 
och utvecklar designen för att öka livslängden på utsatta delar och 
därmed förlänga serviceintervallerna samt minimera kostsamma 
produktionsstopp. Oavsett uppdrag – nybyggnation, uppgradering 
av befintlig anläggning, utveckling av specifika produkter och 
material – så ger vi oss inte förrän du är helt nöjd.

Komplett paket eller 
specialanpassad lösning

Vår största samarbetspartner är General Electric 
med varumärken som Masoneilan (reglerventiler) 
och Consolidated (säkerhetsventiler). Genom att 
samarbeta med världens främsta leverantörer kan 
vi erbjuda marknadens bästa produkter, vilket 
borgar för säkra och effektiva lösningar.

Marknadens  
starkaste sortiment



Höj kompetensen 
tillsammans med 
Corona Control
Vill du lära dig mer om ventiler och instrumente-
ring? Vi erbjuder grundkurs och fortsättningskurs i 
val och dimensionering av reglerventiler. Detta är 
en lämplig utbildning exempelvis för instrument- 
ingenjörer, underhållsingenjörer eller processope-
ratörer som vill få ökad kunskap om reglerventiler.  
Vi har även kurser i service och underhåll av 
reglerventiler, smarta lägesställare och ventildiag-
nostik. Våra utbildningar sker i våra lokaler i Stora 
Höga alternativt ute hos våra kunder. Utöver våra 
fasta kurser kan vi även erbjuda skräddarsydda 
utbildningar för just ditt företag.
 
-Hör av er så kan vi se hur vi kan hjälpa er att 
utveckla just era medarbetare.

Vi finns här för dig
Corona Control strävar alltid efter långsiktiga relationer. Vårt 
åtagande slutar därför inte vid leverans utan vi hjälper till med 
service under hela din anläggnings livslängd. Vi utför service/
renovering på alla typer av ventiler, antingen i vår moderna verkstad 
eller på plats hos kund. Service på reglerventiler är vår specialitet. Vår 
omfattande lagerhållning av reservdelar och kompletta ventiler 
möjliggör hög serviceberedskap gentemot våra uppdragsgivare. 
Maximera er anläggningstillgänglighet tillsammans med oss!



MARC – Masoneilan  
Authorized Repair 
Center
Vi är det enda företaget i Norden som är MARC certifierat.  
Det innebär att vi endast använder oss av personal som har 
utbildats och certifierats av Masoneilan samt följer deras 
fastställda procedurer för reparationer, test och montering. 
Våra servicetekniker har förutom gedigen erfarenhet och 
utbildning tillgång till all utrustning som krävs för ett effektivt 
och snabbt underhållsarbete.

MARC



Vallenvägen 5     444 60 Stora Höga     Tel. 0303-79 81 50
info@corona-control.se     www.corona-control.se

P
LE

N
T
Y
M
O
R
E
.S
E


