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Primoteq bewijst dat
strategisch onderhoud
leidt tot betere prestaties

Metaalbewerking: reparatie, revisie en
retrofit
Een machine moet het doen. Verwachtingen verschillen, maar productiestrategieën gaan uit van een werkend
machinepark. Beschikbaarheid is dus
eerste levensvoorwaarde. Maar opdrachtgevers zoeken ook advies en praktische
ondersteuning voor het verlengen van de
levensduur, het verlagen van onderhoudskosten én, niet onbelangrijk, het
renderen van hun machines.
Fokker Droop & Rein,
resultaat uit retrofit

Als specialist in onderhoudsmanagement werkt Primoteq dagelijks aan de langere levensduur,
hogere betrouwbaarheid en verlaging van onderhoudskosten. Met haar ‘excellent maintenance’
aanpak, waar machineonderhoud afgestemd is op de productiestrategie, werken opdrachtgevers
en Primoteq structureel samen. Méér dan alleen technisch onderhoud; het is werken aan
continue verbetering van prestaties en resultaten.
Profiel Primoteq
•

Specialist in onderhouds
management

•

Bewerkingstechniek, hijs- en
heftechniek, lasertechniek

•

Vier vestigingen in Nederland
en België

•

135 professionele vakmensen: ISO-9001, VCA en EKH
gecertificeerd

•

Merk-onafhankelijk

•

Exclusieve OEM-partnerships

•

Solution partner voor Siemens,
Forest Liné, Konecranes en
Precitec

Van Stork blauw naar Primoteq rood
De wortels van Primoteq liggen bij
Stork: meer dan 40 jaar ervaring neemt
zij mee als technische onderhoudsdienst wanneer Primoteq in 2012 op
eigen benen komt te staan. Reden is
de veranderde focus van Stork op haar
olie-, gas-, chemie- en poweractiviteiten.
Het gezonde ‘Stork Primoteq’ blijkt een
vreemde eend in de bijt en wordt overgenomen door investeerder Nimbus en
een deel van het management. Voordeel
is dat het zelfstandige Primoteq, sneller
en directer anticipeert op ontwikkelingen
bij o
 pdrachtgevers. Inmiddels heeft
Primoteq ruim 100 technische profes
sionals werkzaam in machineonderhoud
en hijs- en heftechniek.
Businesslines
Het werkterrein omvat Nederland en
België plus het westen van Duitsland
en Noord-Frankrijk. Met vestigingen
in Hengelo, Rotterdam, Nederweert en
het Belgische Luik kent Primoteq drie
businesslines: naast haar werkzaamheden voor de metaalbewerking, is zij
actief in het onderhoud van hijs- en
hefinstallaties, losse hijsmiddelen én
lasersnijmachines.

Primoteqs’ onderhouds
visie & aanpak
Excellent Maintenance
•
Doel is optimalisatie van
(machine-)onderhoud
•
Afgestemd op de productiestrategie
•
Afgestemd op het machinegebruik
•
Ondersteund met performance
rapportages
•
24/7 Service & Storingsdienst
Resultaat = verlagen van
onderhoudskosten
•
Verhogen betrouwbaarheid
machines
•
Betere beheersing productieproces
•
Meer flexibiliteit in veranderende markt
Door haar ervaring en doordachte
onderhoudsvisie wordt Primoteq
door toonaangevende OEM´s
(Original Equipment Manufacturers)
geselecteerd voor installatie en
onderhoud van machines.

Mechanisch onverwoestbaar, maar
de besturing van de Droop & Rein
CNC freesmachine, waar Fokker
Aerostructures vliegtuigonderdelen
op maakt, was aan vernieuwing
toe. Samen met Siemens pakte
Primoteq deze grootschalige retrofit
aan. Resultaat is een up-to-date
machine die zowel besturingstechnisch als elektronisch stabiel, snel
en minder storingsgevoelig is. De
‘Grote Droop’ kan weer jaren mee.

Primoteq kan alle mechanische, elektrische, elektronische, pneumatische en
hydraulische problemen aan. Met haar
24/7 service & storingsdienst voert zij
behalve reparaties ook revisies uit, het
terugbrengen van de machine in nieuwstaat, en bouwt bestaande besturingen
om naar de laatste stand van techniek
(retrofit).
Hijs- en heftechniek: veiligheid voor
alles
Bij het onderhoud van hijs- en hefmiddelen gaat het in de eerste plaats om
veiligheid & continuïteit: kleine schakels
met hoge kwaliteitsnormen. Primoteq
heeft zich toegelegd op inspectie,
preventief onderhoud en reparaties van
hijsmiddelen. Geaccrediteerd door EKH
(Erkende Keuringsbedrijf Hijsmiddelen)
werkt zij, volgens ISO-normering, aan
minder uitval en een hogere mate van
bedrijfszekerheid. Het is een must dat
opdrachtgevers beschikken over hijs- en
hefmiddelen die voldoen aan de wette
lijke voorschriften.

Hijsmiddelen ook online verkrijgbaar
Sinds kort biedt Primoteq via de webshop een brede kwaliteitscollectie aan
losse hijsmiddelen. Van hijsbanden,
oogbouten, hapsluitingen tot complete
kettingsprongen en hijsjukken. Vandaag
besteld, is binnen 48 uur geleverd.
Wanneer een opdrachtgever liever
persoonlijk advies of producten op maat
wil, kan dat uiteraard ook.
Altijd up-to-date met
mijnhijsmiddelen.nl
Veilig hijsen begint met duidelijk
inzicht in de staat van je hijsmid
delen. Vaak betekent dit zoeken
in de enorme hoeveelheid certificaten die bij hijsmiddelen horen.
Primoteq biedt een praktische
service voor het beheren van alle
veiligheidscertificaten: een online
systeem wat altijd een actueel
overzicht geeft van keuringsdata,
inspectierapporten en historie
van alle hijsmiddelen, ook voor
middelen die bij derden zijn aangeschaft.

Lasertechniek
Snelheid en nauwkeurigheid zijn voor
veel opdrachtgevers reden om voor
lasersnijden te kiezen. Primoteq kan,
door haar merk-onafhankelijkheid en
opgebouwde ervaring, snel schakelen
als het gaat om reparaties, revisies en
modificaties van lasersnijmachines. Óók
voor merken die al geruime tijd uit de
markt zijn. Voordeel is het uitgebreide
assortiment aan slijtdelen, spare parts en
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de directe toegang tot onderdeel-magazijnen van de gerenommeerde merken.
Opleidingsprogramma voor medewerkers
én opdrachtgevers
Primoteq heeft een zeer uitgebreid
opleidingsprogramma voor zowel nieuwe
als bestaande werknemers. De normen
zijn hoog dus Primoteq leidt het liefst
de mensen zelf op. Met circa 25 interne
opleidingen op het gebied van CNC
techniek, geometrie en besturingstechniek wordt de vakinhoudelijke kennis
up-to-date gehouden.
Bijzonder is dat ook opdrachtgevers vanzelfsprekend deelnemen aan de verschillende opleidingsprogramma’s. Denk aan
bijvoorbeeld geometrie en onderhoudstechnologie.

Voor meer informatie
Kijk op de website
www.technicalbenefits.nl

