
RELIABILITY
CENTERED
LUBRICATION
VERBETER VANDAAG NOG UW SMEERPLAN

Het is ontzettend
belangrijk om uw
smeerplanning op
orde te hebben

I-CARE'S VISIE OP
SMEERTECHNISCH
ONDERHOUD
Hoe wij u adviseren op het gebied van
onderhoud

Elke dag krijgen ondernemingen te maken met de

onvoorziene uitval van machines of met problemen te wijten

aan menselijke fouten. Dit overkomt alle organisaties, hoe

kort of lang ze ook bestaan. Wat organisaties van elkaar

onderscheidt, is hun capaciteit om de oorzaken van deze

storingen te achterhalen, uit te schakelen en zo te vermijden

dat het probleem zich nog eens voordoen. Bij I-care Reliability

doen we er alles aan om de klant te ondersteunen.

Eén van die opties is een volledig uitgeruste

smeermiddelenopslag op locatie te laten plaatsen. Deze is

volledig op maat gemaakt naar de wensen van de klant. Op

deze manier bent u altijd voorzien van de juiste materialen. 



Als ik geen PDM engineer zou

zijn dan was ik waarschijnlijk

vrachtwagen chauffeur zijn.

WERKEN MET DE SAFE
AANPAK

We delen onze kennis en expertise ten

behoeve van uw bedrijf. Belangrijk is dat we

naar de klant luisteren. We inventariseren uw

behoeften en verwerken dit in een duidelijk en

overzichtelijk plan. 

 

 

Supervisie

Analyse

We maken een analyse voor uw bedrijf. Deze

analyses verwerken we in duidelijke

rapportages zodat u up-to-date blijft. We

werken hiervoor met het platform I-Lube. We

maken daarnaast een nulmeting van uw plant

en brengen een advies uit om uw processen te

optimaliseren.

Field training

Wij leiden uw personeel op. Zo zorgen we voor

gekwalificeerd personeel op locatie. We

hebben een breed trainingsaanbod en kunnen

ook in huis trainingen aanbieden. Equipment

We zorgen er voor dat u als klant bent voorzien
van de juiste materialen om de smeertechnische
activiteiten zo (kosten) efficiënt mogelijk uit te
voeren. Daarnaast beschikken we ook over een
uitgebreid pakket van oplossingen betreffende
het automatische smeren van (kritische) assets.
We beschikken zelfs over oplossingen waarbij de
conditie van uw machine continu wordt bewaakt
in combinatie met automatisch smeren zodat
conditie gebaseerde lubricatie mogelijk wordt
gemaakt.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via
         info.nl@icareweb.com. 


