
Performance 
through people

Sulzer is één van ’s werelds toonaangevende fabrikanten op het gebied van centrifugaal pompen. Wij zetten ons in voor verbe-
tering en operationele betrouwbaarheid van de processen bij onze klanten. Ons Service team speelt in op de industriële eisen 
en is gefocussed op het waarborgen van topprestaties van uw rotating equipment. Met een wereldwijd netwerk van Service 
centers is Sulzer uw ideale lokale partner.

Middelen en Faciliteiten
Onze breed uitgeruste werkplaats in Maastricht-Airport is volledig 
ingericht op onderhoud en reparatie van allerlei typen rotating 
equipment. Het is mogelijk om pompen te testen tot 90 kW in 
zowel gedompelde als droge opstelling. De beschikbaarheid 
van onderdelen is verzekerd middels ons wereldwijde netwerk 
van Sulzer fabrieken. Het service center huisvest verder kennis 
op het gebied van engineering en onderhoud en biedt daarmee 
oplossingen voor uiteenlopende hydraulische en mechanische 
problemen. Voor de complexe projecten wordt het service center 
ondersteund door de Sulzer engineering en technologie groep, 
een kenniscentrum dat vooroploopt in industrieel mechanisch 
ontwerp en hydraulische ontwikkeling.
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Maastricht-Airport Service Center
Nederland en België

Service Expertise 
• Reparatie en onderhoud aan pompen en mengers (zowel 

Sulzer als andere merken)
• Product- en materiaalupgrades om aan veranderende 

proceseisen te voldoen.
• Het center heeft een goed getraind team van field 

engineers voor on-site installatie, onderhoud, opstart en 
trouble shooting.

• 24/7 storingsdienst
• Uitgebreide testfaciliteit voor het testen van zowel 

dompelpompen als pompen in droge opstelling.
• Maatwerkoplossingen voor een verbeterde werking en 

betrouwbaarheid.
• Voorraadbeheer, uitwisselingsprogramma’s en diverse 

lange termijn service contracten.
• Het service center is ISO 9001 en VCA** gecertificeerd
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