
Service voor straalinstallaties

• Straaltechniek
• Gebruikte machines
• Transportsystemen
•  Service & Reserve- 

onderdelen
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Behoud de waarde van uw  
straalinstallaties 

Het onderhoud van straalinstallaties 
zorgt voor bijzondere uitdagingen voor 
de gebruiker. Want de schurende wer-
king van het straalmiddel kan snel grote 
schade aan de machines veroorzaken.  

Wij vinden het belangrijk dat uw  
machines draaien. Daarom bieden wij 
verschillende diensten, die u helpen  
bij de dagelijkse werkzaamheden.  
Een decentrale verkooporganisatie met 
vaste partners en handelsvertegen-
woordigingen zorgt voor korte lijnen. 

Ervaren technici in de binnen- en  
buitendienst beantwoorden vragen  
en lossen problemen op. Door de 
combinatie van een sterke binnen - 
dienst en flexibele servicemonteurs 
wordt u uitstekend ondersteund. 
Kom meer te weten over het AGTOS- 
serviceconcept.

Turbinereserveonderdelen voor  
machines van diverse fabrikanten

Vakkundig onderhoud en reparatie van 
straalinstallaties

Naast turbineonderdelen leveren wij o. a. 
ook filterpatronen, nieuwe reinigings- en 
afdichtborstels alsmede op maat gemaakte 
rubber- en mangaanonderdelen voor veel 
machinetypes.

De snelle verwerking van uw 
orders en de vlekkeloze 

overdracht aan het magazijn 
garandeert de snelle en 

vakkundige verzending van 
de bestelde artikelen.
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➜  Reserveonderdelen

Wij hebben reserve- en slijtonderdelen 
voor turbinestraalinstallaties van 
diverse fabrikanten op voorraad. Onze 
leveringsservice is snel en betrouwbaar.
 

➜ Modernisering

Uw straalinstallaties moeten meegroei-
en en daardoor ook voldoen aan de 
actuele eisen. Wij laten u graag de 
mogelijkheden zien. Op deze manier 
kunnen nieuwe investeringen uitge-
steld en de aanwezige investering 
beter gebruikt worden.
 

➜ Onderhoud op afstand

Indien een internettoegang wordt 
ingericht verhelpen wij storingen ook 
graag online.
 

➜ Onderhoudscontract

Lever een belangrijke bijdrage aan het 
waardebehoud van uw straalmachines 
en -installaties door het afsluiten van 
een onderhoudscontract. Aangepast 
aan de intensiteit van het gebruik van 
uw straaltechniek komen onze vak-
monteurs op bezoek, controleren alle 
modules en stellen een verslag met 
eisenprogramma alsmede een actie-
plan op. Dit is voor veel klanten een 
zinvolle aanvulling op de eigen onder-
houdswerkzaamheden of vervangt 
deze.

➜ Reparatie

Onze monteurs hebben ervaring in de 
reparatie van turbinestraalinstallaties 
van veel fabrikanten. 
Vaak zijn de benodigde reserve- en 
slijtonderdelen ook op voorraad.
 

➜ Inspectie

Onze eigen turbinestraalinstallaties 
alsook die van andere fabrikanten 
worden vakkundig onderzocht. De 
resultaten worden duidelijk en met 
actie-aanbevelingen aan onze klanten 
doorgegeven.
 

➜ Advies

Informatie over de mogelijkheden  
om het straalproces in te richten of  
te optimaliseren zijn essentieel voor  
de exploitant. Daarvoor hebben wij  
een nauwsluitend verkoopnetwerk  
van handelsvertegenwoordigingen,  
verkooppartners, servicemonteurs en 
niet in de laatste plaats onze verkopers 
en verkoopingenieurs opgebouwd.  
Zo kunnen wij detailoplossingen  
en ook conceptoplossingen voor 
complexe taken aanbieden. Ook voor 
de service wordt u ondersteund door 
een competent adviesteam van onze 
onderneming.
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AGTOS 
Gesellschaft für technische  
Oberflächensysteme mbH

Gutenbergstraße 14 
D-48282 Emsdetten 
Tel.: +49(0)2572 96026-0

info@agtos.de 
www.agtos.de

Reserve- en slijtonderdelen, advies, inspecties, reparaties, onderhoud op afstand en moderniseringen/prestatieverbeteringen: onze service is 
snel en competent.

Een sterk team

Service-hotline
U krijgt een telefoonnummer, 
waarmee u ook buiten normale 
kantooruren contact kunt opnemen 
met een competente contact-
persoon van onze onderneming.

Vertegenwoordiging  
voor de BENELUX: 
De Ploeg Techniek B.V.

1e Tussendijk 1 
NL-5705 CG Helmond 
Tel.: +31(0)492 539812

info@deploegtechniek.nl 
www.deploegtechniek.nl


