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Ja, det uttalas tjing!
Associationerna är många och varierande, men förklaringen är väldigt
enkel:
Tobias Jansson ingenjör
1. tjing s.oböjl. (vard.) i uttr. ha
första t. på ngt. , stå först i tur
till ngt.
2. tjing interj. (vard.) anv. som
hälsningsord.
Källa: Svenska Akademiens ordlista

Varierande projekt
av kylmaskiner och reservkraft. När
det gäller mindre installationer och
portabla maskiner har vi en egen
flotta av utrustning att plocka från.
Vår styrka ligger främst i vår erfarenhet och kunskap, men även i vår
flexibilitet och snabbhet, som det lilla
företaget kan erbjuda Er som kund.

T.J.ing AB har arbetat med varierande projekt – stora som små, i en rad
olika branscher. Allt ifrån reservkraft
och betongkyla vid stora infrastrukturella projekt, till det lilla kylrummet som kyler grönsaker, eller extra
strömförsörjning vid testkörning av
utrustning. Inget projekt är för stort
eller för litet, utan vår utmaning ligger i att så snabbt som möjligt komma fram med den bästa lösningen för
att möta Ert specifika behov.
Olika typer av projekt vi har erfarenhet av:

T.J.ing AB har specialiserat sig på
uthyrning av tillfälliga lösningar inom
kyla- och reservkraft. Företaget
startades upp vintern 2005, då som
enskild firma, men har sedan hösten 2006 drivits som aktiebolag. Vår
depå och maskinpark finns stationerad i Lindome, strax söder om Göteborg, varifrån merparten av alla våra
transporter utgår.
Vår närmsta samarbetspartner är
Aggreko Norge och vi är deras kontakt i Sverige. Aggreko Norge i sin
tur ingår i en större koncern som är
världsledande inom området tillfälliga lösningar av kraft och kyla. Detta
medför att vi som samarbetspartner
har tillgång till en omfattande flotta
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Datahallar
Event/mässor
Betongkyla
Fjärrkyla
Processkyla
Isbanor

Läs mer om olika projekt på vår hemsida,
www.tj-ing.se.

Referenser:
Lambertsson – reservkraft, betongkyla
KappAhl – komfortkyla, portabla maskiner
Eskilstuna Energi – fjärrkyla
Teo-Kyl – frysmuddring

Service & Support
Vi erbjuder Er som kund teknisk support vid installation, via telefon eller
direkt på plats, vilket ni själva helst
föredrar. Med vårt breda kontaktnät
med lokala företag runt om i landet,
kan någon snabbt vara på plats om
problem skulle uppstå. I vissa processer får maskinerna absolut inte
stanna, eftersom kostnaderna i så fall
skulle bli alldeles för höga. Där kan
vi tillsammans komma fram till en
passande jourlösning för att Ni skall
känna Er helt trygga!
Ibland har Ni som kund endast frågor
och funderingar vad gäller kommande projekt eller lösningar. I dessa
lägen kan vi på T.J.ing AB kliva in
och med vårt tekniska kunnande
agera konsult.

