REMOTIVE
INDUSTRIAL MAINTENANCE

ACTIVITEITEN ON SITE
Een revisie in ons eigen atelier is niet altijd
mogelijk. Daarom beschikken we over ervaren
fieldtechniekers die ook op verplaatsing werken
kunnen
uitvoeren.
Communicatie
verloopt
altijd via de foreman of supervisor – een vaste
contactpersoon – die afhankelijk van het type
project een team zal samenstellen.

OVER ONS

Bij een shutdown is onze voornaamste zorg om alles zo vlot en
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Planning en communicatie
staan hierbij centraal. We starten met het in kaart brengen van de
geplande werkzaamheden. Er wordt vervolgens een VGM-plan
en TRA opgesteld, en tenslotte worden alle details – voor we van
start gaan – nog eens samen met de klant en onze foreman of
supervisor doorgenomen. Zo komt niemand voor verrassingen
te staan en kunnen we een stilstand tot het minimum beperken.

REVISIES
Ventilatoren, pompen, elektromotoren, tandwielkasten, blowers;
in ons atelier in Evergem beschikken we over alle nodige
middelen om deze terug optimaal te laten functioneren. Is een
revisie in eigen atelier echt niet mogelijk, bijvoorbeeld bij grote
ventilatoren, kán deze ook gebeuren op verplaatsing bij de klant
zelf.

GEARBOX INSPECTIES

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

Zowel het meten van de backlash als de inspectie en het blauwen
van de tandwielen kunnen door onze fieldtechniekers ter plaatse
worden uitgevoerd.

ATEX UITLIJNINGEN
Intussen zijn we ook uitgerust met materiaal dat ons toelaat in
explosieve omgevingen te werken.

BALANCERINGEN
Een balancering behoort standaard tot onze procedure bij het
onderhoud van machines, zowel in ons eigen atelier als op
verplaatsing.

TRILLINGSMETINGEN/THERMOGRAFIE

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

TURN AROUNDS

Trillingsmetingen en thermografie bieden ons de mogelijkheid
om de gezondheid van een machinepark in kaart te brengen.
Dankzij accurate metingen en analyses kunnen we zowel op
onderhoudsniveau als op productieniveau de nodige stappen
bepalen. Hierdoor kan niet alleen de productie opnieuw worden
geoptimaliseerd, maar kunnen zelfs mogelijke defecten – en dus
stilstand – worden voorkomen. Ook van deze metingen worden
steeds transparante rapportages afgeleverd.
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