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ACTIVITEITEN IN SHOP
Met onze centrale ligging, een hoogtechnologische
inrichting en een gemotiveerd topteam als
grootste troeven zijn er slechts weinig revisies
die we niet aankunnen. We hebben bovendien
de kennis en het materiaal in huis om de meeste
industriële, roterende machines vlot enefficiënt te
onderhouden en te herstellen. Een transparante
rapportage achteraf bundelt eenverslag van de
revisie met aanbevelingen voor de toekomst.

OVER ONS
Remotive is ontstaan in 2015 door een droom; door de passie en
de wil om een merkonafhankelijk revisiebedrijf op te richten waar
eerlijkheid primeert. Een bedrijf met een transparante communicatie,
zowel naar onze klanten als naar onze werknemers toe. We
werken met een team dat op elkaar kan rekenen en van waaruit
nieuwe vriendschappen ontstaan. In onze werkomgeving staan
persoonlijke groei en eigenheid centraal. Met een goede werksfeer
en een flexibele werkomgeving willen we een uitstekende en snelle
service aan elk van onze klanten kunnen waarborgen. Dankzij de
betrokkenheid van elk van onze werknemers én met een sterk oog
op veiligheid, kunnen wij kwaliteit te allen tijde op nummer 1 zetten.

ONZE MISSIE
Door de betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling van elk van
onze werknemers leveren we een uitmuntende en eerlijke service
die garant staat voor de beste kwaliteit. Hierdoor nemen we je
technische zorgen uit handen en besparen we productietijd.

“REMOTIVE, WE SAVE TIME”
+32 9 328 83 66

REVISIE POMPEN
Ons atelier is uitgerust om elk type pomp – tot 20 ton – het nodige
onderhoud en revisie te bieden, waarbij ook het balanceren van
de rotor tot onze standaardprocedure hoort.

REVISIE TANDWIELKASTEN
We beschikken over een grote inductiewarmer en een pers met
een capaciteit van 100 ton, waardoor we probleemloos grote
tandwielen en koppelingen kunnen demonteren.

REVISIE BLOWERS
Revisie van elk type blower is mogelijk, ook aan hoogtoerige
machines.

REVISIE VENTILATOREN
We kunnen ventilatoren in ons eigen atelier reviseren, maar
hebben ook de kennis en het materiaal ter beschikking om een
revisie bij de klant ter plaatse uit te voeren.

REVISIE ELEKTROMOTOREN
De revisie van (ATEX) AC of DC motoren kan via ons efficiënt
worden afgehandeld.

BALANCERINGEN
Ons atelier beschikt over meerdere balanceerbanken, de
grootste heeft een capaciteit van van 15 ton die tot 11 meter
lengte gaat en zich leent tot balanceringen over een maximum
diameter van 2,8m.

DRAAI- EN FREESWERKEN
Hoewel machineren niet tot onze hoofdactiviteiten behoort,
kunnen we hier ook onze klanten snel mee verder helpen. We
beschikken dan ook over de nodige draai- en freesbanken om
elk type freeswerk aan te kunnen dat tijdens een revisie zou
nodig zijn.

RAPPORTAGE
Onmiddellijk na de demontage kunnen we onze klanten een
uitgebreid rapport bezorgen waarin het schadebeeld, extra
informatie en mogelijke aanbevelingen zijn opgenomen.
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