
Sulzer is uw wereldwijde partner die betrouwbare en 
duurzame oplossingen biedt voor uw belangrijkste 
activiteiten. U profiteert van een lokale dienstverlener 
met wereldwijde ervaring in reparatie en onderhoud. 
Ontdek de betrouwbaarheid en levensduur van uw 
apparatuur in het Antwerpse servicecentrum. 

Dit centrum ondersteunt belangrijke lokale industrieën, 
waaronder energieopwekking, olie en gas en 
mijnbouw. Projecten worden uitgevoerd door zeer 
ervaren ingenieurs en technici. Zij worden vervolgens 
aangevuld met lokale servicemonteurs. 

Profiteer van ons uitgebreide 
dienstenaanbod
• Reparatie- en revisiediensten voor alle soorten 

roterende apparatuur, ongeacht de oorspronkelijke 
fabrikant 

• Reparatiediensten in machinewerkplaatsen 
• Upgrade van pompen naar de nieuwste API610-

normen, waaronder aanpassing van de prestaties 
aan het oorspronkelijke ontwerp 

• Reverse engineering en modernisering 
• Volledig uitgerust voor onderhoud, reparatie, revisie 

of vervanging van onderdelen van stoomturbines, 
centrifugaal compressoren en andere aanverwante 
apparatuur 

Apparatuur in het servicecentrum 
• 1700 m² werkplaatsruimte 
• Kranen tot 2 x 10 ton
• Dynamisch balanceren tot 1,5 ton 
• Volledig uitgeruste machinewerkplaats
• Complete lasapparatuur 
• 3D-scanner 
• NDT-apparatuur 
• Gekwalificeerd en zeer ervaren personeel 
• Certificering VCA & ISO 9001 

Servicecentrum Antwerpen

• Onmiddellijke reactie 
• Minimaliseer uitvaltijd 
• Geoptimaliseerde efficiëntie
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Antwerp Service Center
Sulzer Ensival Moret
Leo Baekelandstraat 7 unit 3-4
2950 Kapellen, Belgium
Phone +32 3 877 61 61

Service on site
• Reparatie ter plaatse van alle roterende machines, 

waaronder motoren, stoom- en gasturbines, 
compressoren en 

• pompen
• Evaluatie en testen van apparatuur ter plaatse
• Balanceren, trillingsbewaking en laseruitlijning
• Demontage, installatie en inbedrijfstelling van 

apparatuur

Over Sulzer
Sulzer is een wereldleider op het gebied van 
vloeistoftechniek. Wij zijn gespecialiseerd in pomp-, 
roer-, meng-, scheidings- en toepassingstechnologieën 
voor alle soorten vloeistoffen. Onze klanten profiteren 
van onze toewijding aan innovatie, prestaties en 
kwaliteit en van ons responsieve netwerk van 180 
productiefaciliteiten en servicecentra van wereldklasse 
over de hele wereld. Sulzer heeft haar hoofdkantoor 
sinds 1834 in Winterthur, Zwitserland.


