
27-9-2020
1

PRO-ACTIEF MAINTENANCE 



Wat is Pro-actief Maintenance:

 Juiste balans tussen Predictief onderhoud en Re-actief onderhoud
 Bij te weinig predictief onderhoud zal door onverwachte storingen er relatief veel 

productieverlies zijn.

 Bij teveel predictief onderhoud zal men teveel werkzaamheden inplannen om storingen te 

voorkomen, hierdoor zal er ook een toename van productieverlies zijn.

27-9-2020
2



Pro-actief maintenance is een strategische aanpak gebaseerd op de lange 

termijn om kosten te besparen:
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Voordelen Pro-Actief Maintenance:

 Afname van de totale onderhoudskosten.

 Minder stilstand van de productie als gevolg van urgente en nood 

reparaties.

 Verlagen werkbelasting bij gelijk aantal onderhoudsmonteurs

 Minder arbeidsuren nodig om onderhoudsniveau op gewenste niveau te 

houden.

 Gecontroleerde reductie van onderdelen op voorraad

 Toename van geplande werkzaamheden en afname van ongeplande, 

urgente werkzaamheden.

 Afname van onnodige gevolgschades aan machines
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Software

Pro-Rotating heeft eigen software. 

• Klant kan een eigen inlog account krijgen.

• Klant heeft eigen dashboard voor alle rotating equipment.

• Inzage technische informatie en manuals.

• Reparatie rapporten.

• Inspectie (atex) rapporten.

• In samenspraak met de klant kunnen we de software personaliseren.
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Referentie Hoofdkoelwaterpomp

Probleem: 18 mm/s trillingen vanaf opstart, resonantie in de fundatie was de oorzaak volgens specialisten. Tevens is 

er 1 pomp 2 jaar geleden door een OEM-er gereviseerd met als resultaat dat het trillingsniveau 16 mm/s was.

Oplossing: Pomp volledig geïnspecteerd en opgemeten en volledig naar nieuw condities weer opgebouwd.

Resultaat: Gereviseerde pomp heeft na volledige revisie een trillingsniveau van 4,5 mm/s. Inmiddels 4de pomp in 

opdracht gekregen.
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Referentie Proces pomp Petrochemie

Probleem: stand tijd, MTBF, gemiddeld genomen 3 maand.

Oplossing: Volledige Root Cause Analyse uitgevoerd met daaruit volgend 12 verbeterpunten.

Resultaat: stand tijd is met een factor 4 inmiddels verhoogd.
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Referentie Motor glijlagers Ventilator

Uitwisselen 900 kW ABB motor en het plaatsen van de glijlagers
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Graag leggen wij u 

persoonlijk uit wat

Pro- Actief Maintenance 

voor u kan betekenen. 
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