
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

Onderhoud en kalibratie
Houd uw gereedschap veilig en betrouwbaar

Ultramoderne werkplaats in eigen beheer
Om er zeker van te zijn dat uw equipment op elk 
moment naar behoren presteert, is onderhoud 
benodigd. Onderhoud verhoogt de levensduur en 
voorkomt ongewenst uitval van equipment. Bovenal 
weet u zeker dat u met veilig gereedschap werkt. 
HYTORC Benelux beschikt over een ultramoderne 
werkplaats in eigen beheer.

Zeer uitgebreide voorraad onderdelen
95% van de benodigde onderdelen hebben we 
standaard op voorraad. Tezamen met de uitgebreide 
kennis van het werkplaatspersoneel garandeert dit 
een snelle en hoogwaardige behandeling van uw 
equipment. Op afspraak repareren we uw equipment 
zelfs binnen één dag.

Inspecties, onderhoud en updates
Na ingangscontrole testen we uw equipment op 
correct functioneren. Daarna wordt deze geheel 
gedemonteerd, inwendig en uitwendig gereinigd 
en worden aan slijtage onderhevige onderdelen 
gecontroleerd en indien nodig bewerkt of vervangen. 
Na montage stellen we uw equipment af en voorzien 
deze van nieuwe smering of olie, om vervolgens een 
uitgebreide test te ondergaan op correcte werking.

Meer informatie? 
bel +31 24-3660 660 of kijk op hytorc.nl

http://www.hytorc.nl
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HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be

Reparatie
Wist u dat wij als Benelux-vestiging nooit een artikel voor 
reparatie naar de fabriek opsturen? Doordat alle benodigde 
kennis in huis aanwezig is, worden reparaties in eigen 
beheer uitgevoerd. Zo heeft u één aanspreekpunt en bent 
u nooit afhankelijk van een derde partij met bijkomende 
logistieke kosten en vertragingen. Uiteraard sturen we u 
vooraf altijd netjes een offerte.

Tool management
Vanaf nieuwlevering registreren we uw equipment met 
een uniek serienummer in on toolmanagementsysteem. Dit 
betekent, dat wij de volledige historie weten en u goed 
kunnen adviseren over de status en mogelijke kosten voor de 
toekomst. Daarnaast beheren we de benodigde keuringen 
per unieke tool en informeren wij u ca. een maand van 
tevoren over benodigde acties. Hierdoor ontzorgen we en 
weet u beter wat u kan verwachten.

Laat uw gereedschap door HYTORC onderhouden. Dan bent u verzekerd van de beste zorg 
voor uw equipment en een veilige werksituatie voor uw medewerkers.
Neem vrijblijvend contact met ons op: 024 3660 660

Periodieke keuring en kalibratie
Alleen correct gekeurde equipment geeft u meer garantie 
voor veilig werken. Afhankelijk van uw gebruik stemmen 
we gezamenlijk een keuringsfrequentie af. Uw equipment 
wordt op onze volledig geautomatiseerde kalibratiebank 
gekalibreerd. We kunnen de equipment maar liefst op vier 
verschillende manieren kalibreren zodat deze het beste 
bij uw applicatie aansluit. Vraag ernaar bij uw HYTORC-
specialist.

Elke pomp ondergaat tevens een duurtest op ons geautomatiseerde diagnosestation. Hierbij 
wordt middels een duurtest gecontroleerd of de pomp scoort volgens fabrieksopgave op basis 
van olieopbrengst, oliedruk, temperatuurverloop en vermogensvraag. Hiervan ontvangt u altijd 
een diagnoserapport. Tevens voeren wij tijdens deze test ook een NEN3140-keuring uit.


