~ Mechanica ~

~ Wij maken het onzichtbare voor u zichtbaar ~
Snel, efficiënt, contactloos, zonder verstoring van het productieproces.

Als u streeft naar:
¾
¾
¾
¾

Productiviteitsverhoging
Kwaliteitsverbetering
Besparing van tijd, geld en risico’s
Vergroten van veiligheid

Wij bieden u:

Tummers Thermografisch Serviceburo Stein
Schineksstraat 15
6171AM Stein
Tel. 046-4338852 / 06-11320413
Internet: www.ir-thermografie.nl/mechanica
E-mail : info@ir-thermografie.nl

Thermografische inspecties
• Deskundige analyse en rapportage
• Onafhankelijk en objectief advies
• 25 jaar Maintenance ervaring
•

Mechanica
Rotating, aandrijvingen, lagers, koppelingen, geleidingen, remmen
etc.

Mechanische componenten en onderdelen, in meestal continu
draaiende machines en installaties, kunnen we door middel van
thermografie snel en efficiënt -contactloos en zonder verstoring van
lopende (productie-)processen- controleren op afwijkingen met betrekking tot wrijving,
smering, uitlijning of abnormale voortijdige slijtage.
Ongeplande procesonderbrekingen (storingen) kunnen leiden
tot ongewenste complicaties binnen het gehele bedrijfsproces.
Met onze inzet van thermografie worden onregelmatigheden
tijdig geconstateerd. Wij zijn in staat nakende defecten en
downtime te voorspellen, voordat deze optreden. Hierdoor kunt
u adequaat handelen en heeft u tijd om repairs in te plannen.

Uit ervaring weten wij dat normale periodieke en preventieve
controles niet altijd de gewenste resultaten bieden. Voortijdige
-voor het oog onzichtbare- defecten resulteren in dure schades
en reparaties, ongeplande downtime en ontoelaatbaar
productieverlies.
Daarnaast bieden wij - t.b.v. revisieplanning en projecten- een beter inzicht in de wel of
niet noodzakelijkheid van uit te voeren werkzaamheden.

Als grootste voordeel bieden wij kostenbesparing door
planning en gericht onderhoud en wat nog belangrijker is: geen
downtime en schadekosten. Tijd, geld en risico's worden
bespaard.

De toepassingen van TTSS binnen de mechanica zoals aandrijvingen, lagers, remmen,
koppelingen, hydraulics, koelingen etc. zijn zeer uitgebreid.
Voor meer voorbeelden, toepassingen en sectoren waarin TTSS actief is, kunt u naar
onze site www.ir-thermografie.nl
Met vriendelijke groet,
Wim Tummers
Tummers Thermografisch Serviceburo Stein
Tel. 046-4338852
Mobiel 06-11320413
info@ir-thermografie.nl

