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Gedegen bedrijfsstructuur

Onze wortels gaan terug naar het jaar 1919,
het oprichtingsjaar van het moederbedrijf
Elektrizitäts-Gesellschaft Lau.
In 1969 werd de machinewerkplaats een
zelfstandige eenheid als momac Gesellschaft
für Maschinenbau.
In 2002 werd het bedrijfsonderdeel ElektroMaschinenbau van de Elektrizitätsgesellschaft
Lau overgeheveld naar egm-Elektrotechnik
GmbH.
Tegenwoordig werken momac en egm als sterke
partners samen onder één dak en met één
directie.
momac – oplossingen uit één hand.

momac Gesellschaft für
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Am Schürmannshütt 39
47441 Moers, Duitsland
Tel.: +49 (0)2841 1802-0
Fax: +49 (0)2841 18 02-50
info@momac.de
www.momac.de

Service-Hotline: +49 (0)2841 1802180

momac – Uw sterke partner

Vakgebieden

momac – competent en betrouwbaar

Bedrijfsonderdelen

Speciale machinebouw
Waar standaardsystemen hun taak niet meer
vervullen, ontwikkelen wij voor u individuele
machines en installaties. Wij zijn uw sterke
partner voor de ontwikkeling, constructie,
fabricage en inbedrijfstelling. Profiteer van
onze onconventionele, maar altijd zorgvuldig
afgewerkte oplossingen.

momac behoort tot de leidende ondernemingen
voor onderhoud en nieuw- en ombouw van
machines en installaties.

Onderhoud
Competent, flexibel en onafhankelijk van
een fabrikant: met een op onderhoudswerk
zaamheden gerichte organisatie en uitrusting
en gefundeerde vakkundigheid waarborgen
wij de hoogste beschikbaarheid van uw
machines en installaties.

Met hoog gekwalificeerde medewerkers en een
omvangrijk machinepark realiseren wij oplossingen op het hoogste niveau.
Het is ons doel elke klant de meest economische
oplossing aan te bieden.

Loonproductie
Ons veelzijdige en goed op elkaar afgestemde (groot)machinepark waarborgt een constante hoge kwaliteit en korte leveringstijden
voor mechanische bewerkingen, onderdelen
en kleine series, maar ook complete machines volgens uw tekeningen.

Transmissies
Gebruik onze kennis van zaken voor onderhoud, inspectie en reparatie en het verhelpen
van zwakke punten. Met ons „Gear-ProtectProgram” bieden wij u bovendien een
speciaal onderhoudspakket, afgestemd op
uw behoeften.

Hydraulica
Voor uw cilinder- en hydraulische installaties bieden wij u alle diensten rondom een
nieuwe constructie, reparatie en optimalisering – zoals service ter plaatse, afzonderlijke
of reserveonderdelen, verticaal honen tot
L = 9000 mm en de constructie en productie
van speciale cilinders.

Elektro- en automatiseringstechniek
Onze flexibele en individuele oplossingen
verschaffen u duidelijke concurrentievoordelen. Wij begeleiden, coördineren en
leveren deel- of complete systemen helemaal
volgens uw wensen. U definieert uw specifieke eisen en wij werken een individueel
oplossingsconcept uit en voeren dit uit.

Elektromachinebouw
Met onze omvattende technische inrichtingen – zoals een vacuüm-druk-impregneer
installatie, grote balanceerbanken en een
productief testveld – zorgen wij niet alleen
voor een snelle reparatie van uw defecte
elektrische machines, maar ook voor het
vernieuwen, aanpassen en ombouwen van
speciale machines.

Hiervoor benutten we niet alleen onze ervaring,
maar ook de voordurende verdere ontwikkeling.
Wij bieden hiermee een uitgebreide ondersteuning voor de optimalisatie en bediening van uw
machines en installaties - en leveren daarmee
actief een bijdrage aan het succes van uw
bedrijf.

Wij bieden u de flexibiliteit die uw opdrachten
vereisen: constructieaanpassingen zijn nog
tijdens de fabricage mogelijk en snelle reactietijden zijn vanzelfsprekend.
Met de combinatie van technische competentie,
tientallen jaren ervaring en een uitgesproken
klantgerichtheid slagen wij erin ook speciale en
veeleisende taken competent, betrouwbaar en
economisch uit één hand aan te bieden.

Onze onderhoudsengineering reikt van
fouten- en risicoanalyses en verbeterings
voorstellen tot aan aanpassingsconstructies.
Met ons modular-maintenance-concept (mmc)
bieden wij een onderhoudsprogramma dat
optimaal op uw wensen kan worden afgestemd.

Nieuw- en ombouw
Hoogwaardig en sterk: als partner voor de
nieuw- en ombouw van uw machines en
installaties verzorgen wij het hele proces van
ontwikkeling, constructie tot realisatie.
Onze diensten omvatten Basic Engineering –
inclusief kostenplanning –, het opstellen van
de uitvoerings- en werkplaatstekeningen en de
productie, montage en inbedrijfstelling.
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