Elektromachinebouw

egm Elektrotechniek
Al ruim 85 jaar partner voor alle diensten rondom
het onderhoud en de nieuw- en ombouw van
elektrische machines – thuis in de industrie –,
energie- en verkeerstechniek.

Flexibel
Wij zijn er voor u als u ons nodig hebt.
Wij garanderen onze klanten in Duitsland
en de Beneluxlanden een gemiddelde reactietijd van
minder dan 24 uur. Binnen deze tijd is ons serviceteam
ter plaatse.

Betrouwbaar
Wij houden ons aan ons woord en onze afspraak. Als
gespecialiseerd en deskundig bedrijf
beschikken wij over een moderne technische
uitrusting waarmee wij uw installaties snel en
betrouwbaar weer „op de been helpen”.

Gekwalificeerd
Onze medewerkers zijn hooggekwalificeerd en
verstaan hun vak. Ons kwalitatief hoogstaande
vakmanschap stemmen wij op uw wensen af.
Kwaliteit die zich uitbetaalt – gecontroleerd en
gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2000.

Efficiënt
Het is ons streven om u een concurrentievoordeel
te verschaffen. Daarbij kunt u rekenen op een grote
flexibiliteit en betrokkenheid, zowel bij u
op locatie als bij ons in de fabriek.

Diensten
Met een rijke traditie en oog voor de
toekomst. Wij streven ernaar u in alle facetten
van de elektromachinebouw actief en op
toonaangevende wijze te ondersteunen –
in kwaliteit, dienstverlening en levertijd.

Moderne en uitgebreide uitrusting
Met onze technische apparatuur – zoals een vacuüm-druk-impregneerinstallatie, grote
balanceerbanken, een productief testveld, grote boorwerktuigen, draaibanken, soldeer- en
lasinrichtingen – zorgen wij voor een snelle reparatie van elektrische machines en
voor het vernieuwen, aanpassen en ombouwen van speciale machines.
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Schadebeoordeling
Trillingsmeting
Controle uitlijning met laser
Isolatiemeting
Weerstandsmeting
Stootspanningscontrole
Video-endoscopie

Service
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Onderhoud en inspectie op locatie
Plaatsing van machines
Laseroptische uitlijning
Dynamisch uitbalanceren ter plaatse
Vervanging van lagers
Reserveonderdelen
Verhelpen van storingen, 24 uur per dag
bereikbaar

Kraancapaciteit tot 30 ton
Uiteenlopende elektrische machines
Herwikkelen
Vacuüm-druk-impregneren
Reparatie van collectoren
Reinigen/drogen
Stralen/lakken
Balanceren tot 10 ton
Lmax: 6.000 mm, Dmax 2.100 mm

Nieuw- en ombouw
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Draaistroommotoren
Gelijkstroommotoren
Generatoren
Omvormers
Speciale machinebouw
Tractie-aandrijvingen
Transformatoren
Reserveonderdelen volgens tekening of model
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