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Tel: +31 (0) 413 261 353
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www.operationalgroup.com

Operational Benelux biedt service- en onderhoudspakketten aan onder 

meer de volgende industrieën in de Benelux:

Verpakkingen   |   Textiel   |   Afval   |   Automobiel   |   Voeding

Regelmatig, preventief onderhoud en testen van apparatuur of systemen verlengt de levensduur 

van uw kapitaalgoederen, verlaagt de kosten en zorgt voor consistente productkwaliteit, waarbij de 

veiligheidsnormen worden gewaarborgd.

Ons team van zeer ervaren engineers bieden toonaangevende oplossingen, advies en 

begeleiding. Omdat we problemen die zich voordoen tot een minimum beperken, verlagen we de  

machine stop tijden en vermijden dure storingskosten.

Onze op maat gesneden preventieve onderhoudsprogramma’s zijn afgestemd op de behoeften 

en vereisten van individuele klanten. We kunnen elk type of merk onderhouden, waardoor we 

veelzijdig, onafhankelijk en niet gelieerd zijn aan machinefabrikanten (OEM’s), en kunnen de 

volgende onderhoud- en service werkzaamheden uitvoeren aan onder andere:

• LEL systeemkalibratie en testen

• LEV systeem meten en testen

• Centrale Afvoer Systemen en bypass systemen

• Thermische naverbranders (regeneratief, recuperatief)

• Gasbranderinspectie, testen en onderhoud

• Gaswassers

• Bioinstallaties

• Emissiemetingen (MCERTS)

• Bemonstering van thermische olie

• Bewaking en testen van persoonlijke blootstelling

• Controle van drogingsefficiency

• Controle van luchtbalans en instellingen 

Onze contracten zijn gebaseerd op preventief onderhoud en kunnen op jaarbasis of voor 

meerdere jaren worden overeengekomen. We kunnen elk type of merk onderhouden - in 

tegenstelling tot leveranciers die alleen hun eigen merk onderhouden. Ook zijn we instaat om 

diverse soorten apparatuur te testen, wijzigen, uitbreiden 

en te optimaliseren. We bieden volledige documentatie en 

rapporten na elk bezoek en hebben ook een voorraad 

reserveonderdelen om onze bezoeken zo efficiënt 

mogelijk te maken, waardoor uw downtime zo

laag mogelijk is.

Naast een gedegen technische support ter 

plaatse bieden we uitstekende klantenservice 

waar u op kunt vertrouwen. We streven ernaar 

om dezelfde service engineer in de loop van 

de tijd naar uw site te sturen om een   sterke en 

vertrouwde relatie op te bouwen.

Neem contact met ons op om uw wensen te 

bespreken.
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