Reparatie en Overhaal
Matecs verzorgt met grote regelmaat reparatiewerk voor diverse opdrachtgevers. Hierbij kunt u denken
aan reparaties aan of de complete revisie van gebruikte producten met defecte en versleten onderdelen,
Tevens levert Matecs ‘rework’, werk dat opnieuw moet gebeuren aan nieuwe producten.
Gebruikte defecte of uitgesleten onderdelen worden in Matecs’ machinefabriek door inzet van diverse
metaaltechnieken en -bewerkingen hersteld. Dit gebeurt comform de tekening in de originele maatvoering. Zo zijn we onder andere in staat om -door middel van opspuiten of oplassen- verschillende laagdiktes aan te brengen op diverse staalkwaliteiten en hoger gelegeerde materiaalsoorten. Het volledige
proces van voor- tot nabewerking wordt door Matecs in eigen beheer uitgevoerd.
Voor reparatie en overhaal (complete revisie) werkt Matecs volgens een standaard procedure. Tijdens de
demontage worden de bevindingen genoteerd en in een schaderapport vastgelegd. Vervolgens wordt
in overleg met de opdrachtgever een reparatievoorstel gemaakt. Hierna worden de werkzaamheden
uitgevoerd, waarbij de schade wordt gerepareerd of componenten worden vervangen. Daarna wordt het
product weer teruggebracht in zijn originele staat. De definitieve keuring kan gedaan worden door de
klant of door een onafhankelijke certificeringsinstantie.
Matecs biedt haar opdrachtgevers tevens de mogelijkheid tot tijdelijke opslag van gereviseerde en gerepareerde producten. Deze producten of onderdelen blijven bij Matecs en staan op afroep klaar, om direct
ingezet te kunnen worden en zo uitvaltijd te minimaliseren.

Service overzicht
Toepassingsgebieden
Reparatie van (cutter-)assen, (las-)constructies. Pasranden opzuiveren.
Overhaal van wielkasten, kabelschijfblokken, swivels, lagerblokken, lieren.

Werkzaamheden
Demontage, opstellen schaderapport, reparatievoorstel,
complete reparatie en revisie middels diverse metaalbewerkingstechnieken,
monteren van nieuwe componenten. Keuring en certificering.
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Matecs is een ijzersterke en betrouwbare partner voor totaaloplossingen in metaal: van klein tot groot, van rechttoe-rechtaan
tot zeer complex en precies. Wij zijn op ons best wanneer we u van a tot z kunnen ontzorgen met: advies op maat, (pre)engineering,
constructiewerk, volledige productie, (CNC) metaalbewerking, assemblage, revisie, inkoopondersteuning, uitbesteding en logistiek.
Meer actuele informatie vind u op www.matecs.nl

