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Beste klant,

Abaris Internationaal

Hierbij hebben we het genoegen u
onze nieuwsbrief toe te sturen.

Abaris Blower Repair nv heeft in opdracht van de Duitse groep Nolte een
blower met DN500 aansluitmaat van het merk WKE gereviseerd,
teruggeplaatst en in bedrijf genomen. De vraag van de klant was zeer
duidelijk : het volledige project mocht niet meer dan 2 weken in beslag
nemen. Dankzij een goede voorbereiding en
een vlotte communicatie is Abaris er in
geslaagd de blower met succes terug op te
starten binnen de vooropgestelde periode.
Door systematisch de machines te reviseren
bij het bereiken van de lagerlevensduur in
combinatie met een continue trillingsbewaking
werd het risico op vroegtijdige uitval en
bijkomende beschadigingen geminimaliseerd. De standaard slijtende delen
vervangen was in dit geval voldoende. Het budget werd dan ook
gerespecteerd. Klant tevreden, dus wij ook!

Voor meer informatie staan we steeds
ter uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten,
Het Abaris team
tel 02 252 28 10—fax 02 252 65 10
e mail info@abaris.be

Sinds 2009 is Abaris Blower Repair nv lid van

"Een goede daad verrichten is makkelijk;
de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet."
Aristoteles

Abaris erkend servicepartner van
Meidinger AG uit Zwitserland

Update
referenties

Gedreven door meer dan 100 jaar ervaring in de constructie
van
industriële
ventilatoren
stelt
Meidinger
( www.meidinger.ch ) u een volledig aanbod aan producten en
diensten op maat voor. Sinds
begin september heeft Abaris
Blower Repair nv van Meidinger
AG de officiële erkenning
gekregen om hun dienst na
verkoop te ondersteunen voor
België,
Nederland
en
Luxemburg. In het bijzonder is er
nu een lokale oplossing
gevonden voor de revisie van
ATEX gecertificeerde ventilatoren. Aangezien deze elke 3 jaar
moeten gereviseerd worden, is de aanwezigheid van een
lokale partner handig meegenomen. Voor installaties die niet
lang buiten dienst kunnen worden gesteld, kan u beroep doen
op een ruilventilator. Ook nieuwe projecten kunnen via Abaris
worden aangevraagd.

Rootsblowers/surpressoren
Aerzen, BOC Edwards, Busch,
Dresser, Gardner Denver, Hibon, Hick
Hargreaves, HV Turbo, Kaeser,
Peabody Holmes, Pedrogil, Robuschi,
Spellna, Sutorbilt, Tuthill, Unozawa,
WKE

Rotary vane pumps and
compressors
Becker, Wittig, Busch, Rietschle,
Blackmer

Screw and other compressors
- vacuum pumps
Aerzen, Atlas Copco, Boge, BVC
Lamson, Daikin, GHH Rand, Hibon,
Trane, Sterling Sihi, Travaini

Industrial fans
Meidinger

