


[Activiteiten]
Partnership

Binnen PRO ROTATING heeft men de kennis van pompen, mechanical 

seals, tandwielkasten, trillingsmetingen, balanceren en laseruitlijnen die 

uitgevoerd worden door zeer goed opgeleide service medewerkers. Deze 

medewerkers zijn ook opgeleid om ter plaatse advies te kunnen geven cq 

een inventarisatie te maken om daardoor een zo optimaal advies aan de 

klant te kunnen geven. Optimaliseren is belangrijker dan alleen 

repareren.



[De mensen]

Onze mensen maken de Business. De 

mensen van Pro Rotating zijn het 

belangrijkste gereedschap om de 

gewenste diensten en resultaten te behalen. 

Onze mensen zullen continue worden bij 

geschoold om er voor te zorgen dat zij voor u 

het maximale resultaat kunnen behalen bij 

het optimaliseren van uw machine en 

installatie.

Partnership

Aantal personen per locatie:

Rotterdam: 37

Groningen: 12



[Locations]

Pro-Rotating is heeft vestigingen in 

Nederland op de volgende plaatsen: 

PRO ROTATING BV

Rigaweg 17

9723 TE Groningen

PRO ROTATING BV

Brielselaan 69A

3081AA Rotterdam
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[Capaciteiten werkplaats]
Partnership

Rotterdam:

• Oppervlakte 1.800 m2

• Hijscapaciteit, 20 ton

• 4 x 10 ton bovenloopkraan

• 1 x 3,2 ton bovenloopkraan 

• Draaibanken, TDC 3 mtr , dia.1000mm

• Freesbanken, 1100 x 450 x 400

• Spiebaan steken tot 16 mm

• Balanceerbank, 2,5 meter, 2500 kg

• Spuitcabine met eigen verfmengmachine

• Spoelplaats en spoelbak

• Droogoven, 4 x 4 mtr.

• Las en slijphoek

• Lapmachines, 2x

• Straalcabines

Groningen:

• Oppervlakte 400 m2

• Hijscapaciteit, 10 ton

• Draaibank, TDC 1,5 mtr , dia.600mm

• Spuitcabine met eigen verfmengmachine

• Las en slijphoek

• Lapmachines, 2x

• Straalcabines

• Spoelbak



[Service auto’s]

Elke Service Specialist en Technican is uitgerust met 

een service auto om op locatie nagenoeg alle 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren:
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[Gereedschap]

Elke Service Specialist is uitgerust met een 

service auto met minimaal de volgende 

gereedschappen:

• Laser Uitlijning

• Directe koppelingen

• V-riem overbrenging

• V-riem spanning

• Trillings-metingen

• Temperatuur metingen 

• Mobiele Inductie verwarming voor lager montage

• Lager demontage gereedschappen

• Lager montage gereedschappen

• Elektro motor tester

• Verdere standaard gereedschappen
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[Speciaal gereedschap]

Verdere specialistische gereedschappen:

• Verticale Laser Uitlijningen

• Thermografie

• Atex Conditie Monitoring, Spectrum Analyses

• Atex Balanceer unit, mobiel
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[Rapporten]

Middels speciale software zijn 

de rapportages snel 

beschikbaar

Inspectie rapporten

• Laseruitlijn rapporten

• Revisie rapporten

• Trillingsmeting rapporten

• etc

Partnership



[Customers and Markets]

PRO ROTATING is 

actief in alle 

marktsegmenten waar 

Rotating Equipment 

gebruikt wordt en 

daadoor zeer veelzijdig 

en ervaren.

Binnen deze 

marktsegmenten 

hebben wij veel kennis 

opgebouwd de 

afgelopen jaren met 

betrekking tot de juiste 

selecties van 

equipment, materialen 

en condities.
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[Certificates]

Pro-Rotating is 

qualified by Veritas 

for the following 

certificates: 

• ISO 9001

• ISO 14001

• VCA*

• Atex
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The Pro-Rotating manier

[Patnerships]
Partnership

OBLIGATION SPAN

GROW THE BUSINESS

DEVELOP SKILLS

DEVELOP TECHNOLOGICAL CAPABILITY

The Pro-Rotating Partners 

Way. Partnerships need 

follow up even after signing 

the agreement

The traditional approach. 

Partnership will die as soon 

the agreement is signed 

and there is no follow up.



Bedankt voor uw aandacht


