BOTTELINGSLIJN: periodiek onderhoud van de machines en studiebureau

TPM9001 heeft al jarenlang spitstechnologische ervaring op het vlak van het onderhoud van
bottelingslijnen en beschikt over alle originele plannen, technische nota's en klantendossiers voor het
materiaal van de merken DUBRU, VANDERGETEN en VDI, en dit sinds het begin van de jaren 60.
•

PREVENTIEF ONDERHOUD

Wacht niet tot uw productie-uitrusting defect is alvorens ze te onderhouden!
TPM9001 repareert en zorgt voor het periodieke onderhoud van uw bottelingslijn.

•

Aangeboden diensten:

CORRIGEREND ONDERHOUD

Wordt uw productie gehinderd of onderbroken door een defect? TPM9001 komt heel
snel tussenbeide en voert de herstellingen uit, of levert u de benodigde stukken.

•

STUDIEBUREAU

•

Preventief onderhoud

•

Corrigerend onderhoud

•

Studiebureau
- ontwerpen van
nieuwe onderdelen
- ontwerpen van
specifieke
machines

•

Levering van
onderdelen

TPM9001 voert studies uit om de productielijn te verbeteren, rekening houdend met
de vereisten op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid, de kostprijs, ...
Het studiebureau van TPM9001 ontwerpt ook nieuwe machines, die beter inspelen
op uw huidige behoeften (specifieke machines).

•

LEVERING VAN ONDERDELEN

TPM9001 kan ook nieuwe onderdelen ontwerpen die kunnen worden geïntegreerd
in oude machines van het merk DUBRU, VANDERGETEN, VDI of alle andere
merken.
TPM9001 beschikt ook over een ruime voorraad aan vermogensoverbrengende onderdelen (lagers, lagerblokken,
kettingen, tandwielen, drijfriemen, gereedschap, schuurmiddelen, lijm, smeermiddelen, ...).

Technische en commercieel contactpunt:
Philippe DETRY
Gsm: +32 (0) 475/85 87 36
E-mail: detry.philippe@tpm9001.be

Zoning de la Fagne
rue E. Matagne, 29
B-5330 ASSESSE (België)
Telefoon: +32 (0) 83/68 88 25
Fax: +32 (0) 83/68 88 26
info@tpm9001.be
www.tpm9001.be

ENKELE REFERENTIES (lijst niet volledig):
Brouwerijen, Wijngaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delhaize Regahia (Algerije)
Roger Guy (Frankrijk)
Sacofrina (Zwitserland)
Brasserie Annaba (Algerije)
Good Water (Tsjechië)
Cidrerie Val de Vire (Frankrijk)
Castel Freres (Frankrijk)
Brasserie d’Affligem
Brasserie d’Achouffe
Brasserie du Maroc (Marokko)
Lindemans
Interbrew
Timmermans
Brasserie La Choulette (Frankrijk)
Bières de Chimay
Belle-Vue
Brasserie Dupont

Bronnen / zuivelbedrijven:
•
•
•
•
•
•
•

Société des Eaux de Volvic (Frankrijk)
Inza
Sources de Soultzmatt (Frankrijk)
Sources de Spontin
Ginstbronnen
Atlas Botting Company (Marokko)
Boisson Africaines de Brazzaville (Democratische Republeik Kongo)

Farmaceutische sector:
•
•
•

Janssen Pharmaceutica
Nutricia
Mosanto Europe

Voedingsmiddelensector:

•
•
•

Coca-cola HBC
Castel Frères
Delhaize

... en nog veel meer referenties in België en in het buitenland.

