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 Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de 

Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk 

aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 

 

Machineonderhoud door De Jager RVS 
 
Goed en tijdig machineonderhoud voorkomt storingen en productiestilstand en uw 
duurzame machines gaan langer mee. Als machinespecialist doen wij dit graag voor u! 
 
Elke bedrijfssituatie is anders 
Omdat uw bedrijf, het aantal en soort machines anders is dan bij andere bedrijven 
maken wij samen met u een passend onderhoudsvoorstel. 
 
Eénmalige inspectie en onderhoud 
Kiest u voor een éénmalige inspectie met preventief onderhoud? Dan komen wij op  
een voor u geschikte datum om onze inspectie en werkzaamheden uit te voeren.                   
U ontvangt hiervan een rapport en de verdere opvolging van onze eventuele 
aanbevelingen is aan u. Uiteraard willen wij u ook daarbij graag van dienst zijn. 
 
Onderhoudscontract  
Ook is het mogelijk een contract af te sluiten voor periodiek onderhoud. Wij maken        
dan elk jaar met u een afspraak voor een voor u geschikte datum om de machines te 
inspecteren en zo nodig alvast wat revisiewerk te doen. Bij grote ingrepen wordt een 
nieuwe afspraak gemaakt. Alle bezoeken en werkzaamheden leggen wij vast in een 
logboek. 
 

Werkzaamheden  
 

 Visuele inspectie 
 Hydraulische inspectie 
 Elektrische inspectie 
 Mechanische inspectie 
 Proefdraaien van machine(s) 
 Eventueel uitvoeren kleine reparaties 

 
Controleren veiligheid :  

 Aantal aanwezige noodstops volgens handleiding:  
 Werkelijk aantal aanwezige noodstops 
 Werking van de noodstops 
 Werking valbeveiliging 
 Afscherming van draaiende delen tijdens werking machine 
 Overige beveiligingen beschreven in gebruikershandleiding machine 

 
Controleren algehele toestand machine : 

 Oorspronkelijke functionaliteit 

 Vervuiling 
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 Bevestiging panelen 
 Vastzitten van moeren en bouten 
 Slijtage bewegende delen 
 Lagers 

 Machine specifieke onderdelen zoals vermeld in de sparepartlist 
 Roestvorming 
 Aanwezigheid van gebruiksaanwijzing 
 Stabiliteit 
 Omgevingsfactoren 
 Smeerpunten 

 
Hydrauliek en pneumatiek : 

 Visuele controle van cilinder(s) 
 Visuele controle van lekkage/oliesporen 

 Visuele controle van leidingen 
 
Elektriciteit : 

 Visuele controle van leidingen 
 Visuele controle van “roetsporen”  

 

 
 
Op alle punten waarop een machine moet worden onderhouden doen wij geheel 
volgens de eisen en op tijd. Eénmalig machineonderhoud of op contractbasis bel             
0519-292954 en informeer naar de mogelijkheden. 
 

 


