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www.abm-tecna.be

Onze 
totaalcontracten 
Motorreductoren
ABM TECNA (NetCo groep)  
biedt u een totaal contract 
«motor-reductoren» aangepast 
aan uw verwachtingen.

Voor uw aandrijvingen betekent dit :
 • Een gecontroleerd budget (een vaste bijdrage)

 • Minder productieonderbrekingen

 • Een betrouwbare interventie en gegarandeerde 
aangepaste en functionele voorraad

 • Een 24u/24 dienst (in de werkplaats en on site)

 • De optimalisering van uw financiën : 
 › Energiebesparing
 › aangepaste en geoptimaliseerde vooraad
 › Besparing danzij een vereenvoudiging voor de  aankoopdienst, de 

administratie, dankzij de onderhoudsdienst, het magazijn,...



Ons Sereniteitscontract, 
wij regelen alles :

Voortdurende cartografie 
Een overzicht van het volledige motorreductorenpark dat 
regelmatig bijgewerkt wordt.

Een nauwkeurige studie 
Optimalisering, standaardisatie en betrouwbaar maken 
van de aandrijfgroepen :

 • Gegevensopname on site om de uitwisselbaarheid na 
te gaan

 • Systematisch inzetten van de nieuwste apparatuur

Reactiviteit gegarandeerd
Dankzij ons montagewerkplaats Simogear Assembly 
Center en onze teams van mechaniekers zijn wij 24u/24 
beschikbaar.

Minder onderbrekingen van de productie 
We gaan voor predictief en preventief onderhoud. Onze 
technici zijn hiervoor opgeleid en uitgerust.

Aanpassen van de installatie

Indien nodig meten we de afmetingen op, tekenen en 
maken we de nodige onderdelen voor het plaatsen van 
een nieuwe aandrijfgroep zoals sokkels, afschermingen, 

assen e.d.

Gecontroleerde kosten 
Een gekend maandelijks bedrag en zonder verrassingen.

Voor het onderhoud van uw volledige motor-

reductorenpark van eender welk merk.

Een prioritaire behandeling
We geven voorrang aan onze klanten met een contract 
voor de hulpdienst.

De juiste teams en aangepaste materialen 
Onze techniekers zijn voor deze prestaties opgeleid en 
gecertificeerd door Siemens.
Ons perfect uitgeruste Simogear Exclusive Repair & 
Assembly Center is gecertificeerd door SIEMENS. 
Onze volledig uitgeruste voertuigen laten onze 
gespecialiseerde teams toe over de nodige materialen te 
beschikken om on site kwalitatief werk af te leveren.

Rapport, opvolging en indicatoren
We bepalen samen uw behoeften, wensen en we passen 
ons aan uw criteria en rapportage aan.
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Gegevensopname van het motorreductorenpark Gegevensopname van het motorreductorenpark Studies en software



Leveringen24/24u montagewerkplaats Werkplaats voor verspanen en vertanden  

Het totaalcontract voor 
uw motorreductoren...
Voor onderhoud in alle 
rust...
Minder administratie, minder 
behoefte aan coördinatie, minder 
productieonderbrekingen, minder 
stress, ...

Bovendien wordt het budget 
gerespecteerd en de voorraad 
verkleind

Gereedschap / uitlijning met laser

Onze garantie 
 • Sterke daling van productieonderbrekingen

 • Financiele optimalisatie :

 · Vaste geoptimaliseerde bijdrage
 · Energiebesparingen (geoptimaliseerde apparatuur)
 · Besparingen op de waarde van de voorraad 
(standaardisatie, recentste apparatuur)

 · Specialisten aanwezig als het nodig is, voor zolang het 
nodig is

 · Een verbeterde TCO (Total Cost of Ownership) van uw 
aandrijvingen

 • Een unieke partner die voor u klaar staat met een service 
zonder verrassingen.

Deze troeven maken het verschil

Onze gespecialiseerde werkplaatsen
Mogelijkheden:

 • Dankzij onze grote voorraad aan onderdelen is het 
mogelijk om in geval van nood (motor)reductoren 
van SIEMENS in elkaar te zetten en te herstellen.

 • We herstellen andere merken van motorreductoren 
en industriële tandwiëlkasten.

 • Ons plaatconstructie en ons bewerkingswerkplaats 
laat ons toe ons aanbod te vervolledigen 
(motorsokkels, aanpassingshulsen, ...).

Onze gespecialiseerde teams en 
aangepaste materialen 
Gekwalificeerd, met vele jaren ervaring, voortdurend 
opgeleid en perfect uitgerust.

Software – programmatuur
Onze programmatuur maakt het mogelijk onze 
interventies op te volgen en de ROI te bestuderen in 
functie van energiebesparingen.

Een 3D-tekenbureau
Onze knowhow en ons studiebureau maken het 
mogelijk de aangeboden oplossingen te ontwerpen 
en te tekenen.

Toegang tot de tools van SIEMENS 
en andere merken
Onze toegang tot de tools en historieken van 
Siemens maken het mogelijk onze interventies 
efficiënt te beheren en voortdurend op de hoogte te 
zijn van nieuwe mogelijkheden.

We kunnen ook de bevoorrading verzorgen in 
andere merken en de naverkoop ervan garanderen.

Betrouwbare partners
We werken dagelijks samen met officiële partners om 
onze offertes, aan te vullen met oplossingen op het 
vlak van elektriciteit, automatisering, verspaning en 
vertanden, ...

Veiligheid
ABM-TECNA heeft een VCA-certificering. Ons 
personeel beschikt over individueel gecertificeerde 
VCA en is houder van alle nodige brevetten: werken 
op hoogte, verreikers, vorkheftrucks, werken met 
een kraan,.. 

ABM TECNA. Onze totale ‘Motorreductoren’-contracten
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (NetCo groep) stelt u een reeks diensten rond de industriële 
transportband voor, waaronder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, 
het preventief, predictief en curatief onderhoud van uw aandrijvingen en

transportbanden ter plaatse en in de werkplaats, een engineering-dienst die

expertises, verbeteringen en specifieke apparatuur voorstelt. Bijna zeshonderd 
mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd voor de Belgische 
klanten.

Andere totaalcontracten : 

Contract ‘Besparen op 
reinigingskosten’

Garandeert een daling van 
de reinigingskosten van uw 
transportbanden.

 

Algemeen onderhoudscontract 
van transportbanden

Biedt een vaste bijdrage in functie van 
een beschikbaarheidspercentage van de 
uitrusting.

Motorcontract 

Zorgt voor minder 
productieonderbrekingen, verkleint uw 
voorraad met een (vast) gecontroleerd 
budget en houdt rekening met 
energiebesparingen.
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