
RECONDITIONERING EN 
HERSTELLING VAN MACHINES

english

emergency response

red alert

In critical situations you should know exactly where to put your fingers first
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Reeds 30 jaar houden  Recontec en BELFOR DehaDe in de

BELFOR groep zich bezig met Reconditionering, Revisie en

Herstel van machines en uitrusting na schades, en hebben

zich hierbij op de markt bewezen als erkende specialist.

De brede waaier van technische kennis en ervaring, opgedaan

tijdens de vele uiteenlopende Reconditio-neringsopdrachten,

verzekert:

Een flexibele benadering van:

• Reconditionerings- en herstellingsconcepten.

• Voorlopige maatregelen om bedrijfsonderbreking te

voorkomen.

• Alternatieven voor Reconditionering.

• Planning voor doorstart.

• Reconditionerings- en herstellingsmaatregelen.

Accurate dienstverlening en teruglevering door:

• Het trouw blijven aan standaarden.

• Het naleven van tijdschema's.

• Betrouwbaarheid.

• Kwaliteit.

Belangrijke Beredderingsmaatregelen:
Vrijmaken, beschermen, ontvochtiging en uitvoeren van een

eerste sanering.

Reconditionering door Recontec:
Bereddende maatregelen om de schade te stabiliseren:

• Beperking van de schade door bescherming tegen corrosie.

• Bescherming van de lokale omgeving om

kruiscontaminatie te vermijden.

• Voorlopige reconditoneringsmaatregelen.

Reconditionering:

• Ontmantelen tot onderdelenniveau indien nodig op de

schadelocatie zelf.

• Reconditionering van het frame, besturingskasten en zijn

individuele onderdelen.

• Montage, uitvoeren basis werkingstests en teruglevering.

De Specialiteiten van BELFOR DeHaDe:
Revisie- en herstellingswerzaamheden:

• Het reconditioneren van machines volgens DIN Normen.

• Calibratie van machines gebruikmakende van laser

meettechnologie.

• Het ontwerpen van hydraulische en pneumatische

systemen op CAD/CAM.

Vervaardiging van wisselstukken:

• Vervaardigen van op de markt onbeschikbare

wisselstukken, gebruik makende van de in eigen huis

beschikbare machines.

Schakel- en besturingskasten
• Reconditionering, herstelling en vervanging van schakel-

en besturingskasten.

• Vervaardigen van schakel- en besturingskasten zowel op

basis van beschikbare als van eigen technische

tekeningen.

Dienstverlening van toepassing 
voor alle voorgaande hoofdstukken:
• Project management.

• Algemene aanneming voor grote projecten 

RECONDITIONERING EN REVISIE VAN 
MACHINES NAUWKEURIGHEID GEWAARBORGD
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We staan steeds klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Het type en de omvang

van machines die door de BELFOR DeHaDe groep kunnen worden gereconditioneerd

worden slechts bepaald door de aard en ernst van de schade. De door Recontec

en BELFOR DeHaDe gereconditioneerde of herstelde machines omvatten

ondermeer: werktuigmachines, drukkerijmachines, textielmachines,

verpakkingsmachines, houtverwerkende machines, voedselbehandelingsmachines,

ijzer- en staal-installaties, walsuitrusting, rubber- en kunststofmachines en vele

andere.

We hebben in de meeste sectoren van de industrie gewerkt.
Onze kennis en ervaring zijn in de loop van 30 jaar aardig gegroeid door met

beschadigde machines uit diverse industrieën te zijn geconfronteerd. In sommige

gevallen waarin we aan een brede waaier van technische vereisten dienen te

voldoen, kan de restauratie enkel worden uitgevoerd in samenwerking met de

constructeur. Meestal hebben zij zelf onvoldoende middelen om snel en

efficiënt de beschadigde machines te kunnen behandelen waardoor Recontec en

BELFOR DeHaDe het meest geschikte en welgekomen alternatief is.

RECONDITIONERING VAN 
EENDER WELKE MACHINE
IN WELKE INDUSTRIE OOK

MACHINE

Vakgebieden dat door ons reeds werden bediend.

Ventillatie 
systemen
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installaties
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DE DIENSTEN VAN BELFOR DEHADE 
VOOR MACHINES EN UITRUSTING 
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BELFOR DeHaDe is gespecialiseerd 
in volgende domeinen:
• Behandelen van machines en uitrusting:

- In geval van schade.

- Na slijtage.

- Wegens verouderde technologie.

Dit heeft geleid tot ervaring in vijf 
verschillende domeinen:
• Reconditionering en herstel na incidentele schade.

• Algemene revisie van machines.

• Modernisering.

• Herstellingswerk.

• Vervaardiging van wisselstukken.

Echte ervaring in engineering
Meer dan alleen maar reconditionering.
Onze specialisten hebben hun technische vaardigheden in

de loop der jaren vergaard. Hun kennis wordt voortdurend

vergroot door training. Dit is de enige manier om specialist

te worden in Reconditionering en Renovatie van machines

zonder enige technische documenten of tekeningen. Om in

staat te kunnen zijn de nodige beslissing te nemen en te

bewijzen of beschadigde delen terug kunnen gebruikt worden

of dienen vervangen te worden door nieuwe onderdelen,

moeten de specialisten bij BELFOR DeHaDe de specifieke

vereisten, functie en type van het onderdeel kunnen herkennen.

Recontec en BELFOR DeHaDe hebben voldoende ruimte, behande-
lingsfaciliteiten, en mogelijkheden in huis om terzelfder tijd een
aantal machines, zelfs van grote omvang, te kunnen behandelen.

Impact Emergency Aid
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Wij zijn specialisten in de behandeling van schades veroorzaakt door brand, water,

transport en ook na machinebreuk. Startende met bereddende maaregelen en

reconditioneringswerk, het ontmantelen, het herstelwerk, het monteren en

afstelling, tot aan de levering aan de klant verzorgen Recontec en BELFOR

DeHaDe, indien nodig alle aspecten van het project. Na schade kan de levensduur

van een machine merkelijk worden ingekort. Zonder bescherming van de

machine tegen gevolgschade kan zij een aanzienlijke waardevermindering

ondergaan in de dagen direct na het schadegeval. Aangepaste beredderende

maatregelen zullen deze gevolgschade beperken en, indien het reconditionerings-

en herstelwerk snel aangevat wordt, zal de normale levensduur van de machine

van vóór het ongeval meestal kunnen hersteld worden met minimale uitgaven. 

VOLLEDIGE REVISIE VAN MACHINEWERKTUIGEN
Uit de op regelmatige basis uitgevoerde revisies van machinewerktuigen heeft

BELFOR DeHaDe de kennis gehaald die nodig is om schades succesvol en snel

te behandelen. Een basisrevisie, bijvoorbeeld, vereist automatisch een

meetkundige revisie van de machine om een precisie te bereiken voor de assen.

We zullen sommige delen vervangen door nieuwe, indien deze onmiddellijk

beschikbaar zijn. Het komt regelmatig voor dat we zelf onderdelen moeten maken

indien de originele wissel-stukken niet verkrijgbaar zijn, of indien de

leveringstermijn erg lang is. BELFOR DeHaDe gebruikt gecertificeerde

meetinstrumenten en ondermeer een laser interferometer om ervoor te zorgen

dat machines, nadat het werk werd uitgevoerd, werken volgens de vereiste

parameters. Door meetkundige controle kan ons werk beter worden ingeschat

en objectief worden beoordeeld.

MODERNISEREN VAN MACHINES DOOR BELFOR DeHaDe
Oudere machines hebben vaak een hoge waarde, meestal te wijten aan hun

robuuste constructie en eenvoudige werkwijze. Deze meestal voor zwaar werk

en uit gietijzer gebouwde machines worden waardevoller bij het ouder worden

door hun verhoogde onbuigzaamheid en hun lage gevoeligheid voor vibraties.

Niettemin kan het zijn dat de uitrusting ervan niet steeds compatibel is met deze

van nieuwere machines, wat de reconditionering lonend, en de modernisering

economisch verantwoord maakt. Moderniseringsmaatregelen kunnen ook de

bewerkingssnelheid, de nauwkeurigheid van het positioneren, de soepelheid van

het draaien, de veiligheid en de controlemogelijkheden door de operator

verbeteren. In sommige industriële domeinen, bijvoorbeeld de

tandartstechnologie is het behoud van het attractieve visuele uitzicht van de

machine eveneens belangrijk. Nieuwe schakelaars, gechromeerde regelknoppen

en nieuw schilderwerk worden vaak gevraagd om het gepaste visuele uitzicht te

bekomen. De precisie van de machine, vergeleken met deze van 30 jaar geleden

toen ze nog nieuw was, werd verhoogd door het revisie- en moderniseringswerk

die het vervangen inhield van de schakelkast, het aërosol smeersysteem, het

bedieningspaneel en het pneumatische systeem.

NA EEN INCIDENT HEEFT U EEN
SNELLE REACTIE NODIG.

MACHINERecovery Reinstatement
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Na Slijtage of Machinebreuk
BELFOR DeHaDe beschikt over een grote dosis kennis en

vaardigheden op het vlak van de hersteltechnologie

dankzij de uitgebreide ervaring in machineschades en de

verscheidenheid van machines waaraan werd gewerkt.

Vervaardigen van wisselstukken
Wanneer onderdelen niet onmiddellijk beschikbaar zijn, of

indien zij dringend nodig zijn om herstelwerk te kunnen

voortzetten, dan kunnen we deze stukken maken omdat

we de machines en de werktuigen hebben om het draaien,

walsen, schuren, boren, lassen, knippen, en meten uit te

voeren.

HERSTELWERK

HERSTELLINGSTECHNIEKEN:
- Lijmtechnieken

- Robuust chromeren (een toepassing voor zwaar belaste delen)

- Plating-up plasma process

- Coating met Teflon of Ture Cite

- Moderne Lastoepassingen (Lasopbouw)

- Nieuw Design oplossingen

- Verandering van materialen

- Klassieke snij- en vormgevingsprocessen (draaien, walsen, schuren, schrapen)

- Moderniseren van individuele onderdelen en systemen

Impact Emergency Aid
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WAT ZIJN UW VOORDELEN?

MACHINE

We reageren snel - dit zal winst opleveren in tijd 
en in de kost van de bedrijfsonderbreking.
U kan vertrouwen op de kwaliteit van ons werk omdat Recontec en BELFOR DeHaDe

reeds vele jaren in de voorste gelederen staat van de reconditionering en

machineherstelling. We leveren nauwkeurigheid en in geval van herstellingen een

schriftelijke garantie waardoor uw onderhoudscontract in de meeste gevallen

gevrijwaard blijft. Onze dienstverlening is doorzichtig - Wij vinden gepaste

oplossingen -  Uw problemen oplossen is onze sterkte. Wij zijn flexibel - een snelle

voorlopige oplossing zal U tijd geven om uw opties te overwegen.

Value
without case
of damage

Value
after first measures

Value after
restoration and repair

Time value without first measures
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COST SAVING FROM DAMAGE 
CAUSED BY A FIRE IN A PLASTIC 
PROCESSING MACHINE:

Business interruption costs: 38,250 Euro/week

Restoration + repair 383,000 Euro

Repair time by manufacturer - 20 weeks

Repair time by BELFOR - 9 weeks

Saving compared with repair 
performed by manufacturer:
1,148 Million Euro – 727 250 Euro =

420 750 Euro   

Recovery Reinstatement
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VOOR VERDERE INFORMATIE KAN

U CONTACT OPNEMEN MET:

BELFOR Belgium sa-RECONTEC

Molenberglei 5

2627 - Schelle

België

Nood-N°: 0800 24 24 7

Tel: 03 870 50 40

Fax: 03 877 01 74

E-Mail: info@be.belfor.com

www.belfor.com

BELFOR DeHaDe GmbH

Wittekindstrasse 99

59075 Hamm

Duitsland

Tel: +49 (0) 238 197-3100

Fax: +49 (0) 238 177-827

E-Mail: dehade@de.belfor.com

www.dehade.com

Rechteck

Rechteck
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