Snellere, veiligere en schonere revisies

Nieuwe moderne
revisiewerkplaats
wint tijd voor wkkklanten
Als het even kan, voeren de wkk-monteurs
onderhoud op locatie bij de klant uit. Maar voor
grote en complexe revisies wordt de machine
bij voorkeur uitgebouwd en getransporteerd
naar de revisiewerkplaats in Uithoorn. Met
meer faciliteiten, veiliger, en minder verstoring
van het bedrijfsproces bij de klant
Het zijn vooral de totaalrevisies met hoofdlagers die één tot twee
weken duren. Daarbij wordt de wkk-installatie lokaal tot losse onderdelen gedemonteerd. Die vragen ter plekke om een schone en liefst
stofvrije (bedrijfs)ruimte, met het risico in de weg te liggen voor de
normale bedrijfsvoering. Ook voor de monteurs van ENER-G Nedalo is
zo’n revisie bij de klant niet optimaal: het betekent niet zelden heen-enweer rijden met onderdelen die schoon gemaakt of vervangen moeten
worden. In het nieuwe pand in Uithoorn is nu echter een ruime geavanceerde revisiewerkplaats ingericht waar de uitgebouwde machines de
best mogelijke behandeling krijgen.

Industriële wasmachine
Zodra de kraan de motor op de bokken van de werkplaats heeft getild,
begint de revisie. De industriële wasmachine reinigt de intercoolers en
andere onderdelen, en als het moet zelfs een heel motorblok; brandschoon en vetvrij. In een aparte sectie vindt het slijpen, boren en alle
andere benodigde verspanende werkzaamheden plaats. Ook de projectengineers hebben hun eigen stofvrije ruimte om besturingspanelen
weer op te bouwen of compleet nieuwe complexe systemen te bouwen,
simuleren of testen.

Palletmagazijn
De revisiewerkplaats grenst direct aan het grote magazijn. Turbo’s,
generatoren, motorwater- en rookgaskoelers, cilindervoeringen,
zuigers, spruitstukken, regelaars, kleppen, cilinderkoppen, en voor
sommige merken zelfs complete motorblokken: ze liggen allemaal op
voorraad. Aangevuld met alle telemetrie hardwareonderdelen voor de
diverse ondersteunde besturingssystemen. Natuurlijk van de topmerken MTU, MAN, Mercedes, en Perkins, maar ook van Jenbacher,
MWM, Caterpillar, Guascor en Waukesha; sinds de overname van
andere wkk-spelers in de Nederlandse markt biedt ENER-G Nedalo
immers ook service op die lopende contracten.

Professionele kalibratie
Tot slot is er een professionele kalibratieafdeling ingeruimd. Dit is mede
ontstaan doordat ENERG Nedalo al heel lang VCA** gecertificeerd is
en hier veel en vaak aandacht aan besteedt. Door ook deze schakel binnen de kwaliteitsketen in eigen hand te houden, werken de monteurs
gegarandeerd altijd met perfect gekalibreerde gereedschappen en
materialen aan de wkk-installaties; bij de klant op locatie of in de
moderne revisiewerkplaats. De kalibratieafdeling, de revisiewerkplaats,
het grote palletmagazijn en natuurlijk de gespecialiseerde onderhoudsen revisiemonteurs vormen het hart van de optimale dienstverlening
met maximale aandacht voor de belangen van de klant.

Daarom ENER-G Nedalo
ENER-G Nedalo is de oudste leverancier van warmtekrachtinstallaties
in Nederland. Deze specialist beschikt over de grootste vloot warmtekrachtinstallaties van Europa en is dé servicedealer van MTU, MAN,
Mercedes en Perkins. Ook voor uw bestaande wkk bewijst ENER-G
Nedalo als echte wkk-specialist: wie intelligente keuzes maakt in energie,
ziet zijn rendement en besparingen groeien. Bel voor vrijblijvende informatie of een afspraak 0297 - 29 32 00 of mail naar sales@energ.nl.

