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4-takt onderdelen werkplaats

 — Werkplaats voor revisie van alle 
motorcomponenten, bijvoorbeeld: 
cilinderkoppen, voeringen, zuigers, 
brandstofapparatuur, etc.

 — CNC-apparatuur beschikbaar voor het 
bewerken van cilinderkoppen

 — We hebben alle speciale hydraulische 
gereedschappen beschikbaar voor al 
onze motortypen

Werkplaats voortstuwing

 — Werkplaats voor revisie van CPP, 
schroeven, waterjets, schroefas, 
hydraulische apparatuur en afdichtingen 
en lagers

Metallurgische werkplaats 

 — Werkplaats voor schroefreparatie. 
Alle vaste en verstelbare schroeven 
van staal, brons CuNial en andere 
legeringen

Turbocharger werkplaats

 — Volledig assortiment OEM-onderdelen, 
gereedschappen en verbruiksartikelen 
van merken als Napier, KBB en ABB

 — Snelle reactietijd en kostenbesparend
 — De werkplaats is uitgerust met moderne 
balanceerapparatuur

 — Beschikbaar voor regelmatig onderhoud 
alsmede voor het upgraden of vervangen 
van oorspronkelijk gemonteerde 
turbochargers

4-TAKT ONDERDELEN  
WERKPLAATS

Tijdens reparaties of revisie in 
onze werkplaats aan de kade 
bieden we de volgende voordelen:

 — Geen extra tijd en kosten voor het 
transport van onderdelen van vaartuig 
naar werkplaats 

 — Vrij van havengelden tijdens de 
revisie / reparatie in onze werkplaats

 — Inspecties mogelijk tijdens 
reparatiewerkzaamheden zonder 
onnodige vertraging

 — Mobiele kraaninstallatie indien nodig 
(2 ton SWL)

 — Maximale belasting van de steiger 
6 ton

 — Mobiele en stationaire loopbrug
 — Werkluchtaansluiting (6 bar)
 — Walaansluiting 3 x 380V 50Hz - 63A

Een prijsindicatie:

 — ISPS toegangscontrole;  
€ 500  Maandag t/m vrijdag 
 (07:00 tot 18:00 uur) 
€ 750  Zaterdag/zondag en  
 feestdagen  
 (07:00 tot 18:00 uur)

Buiten werktijd (07:00-18:00 uur) wordt de 
poort op afstand bestuurd.

 — Mobiele kraan; € 2000 per werkweek 

Neem contact met ons op voor een volledig 
overzicht van faciliteiten en uitvoering van 
reparaties. We doen ons uiterste best om 
uw verblijf aan de kade zo efficiënt mogelijk 
te plannen in overleg met u. 
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