
Veldbewerkingsdiensten 



Veldbewerkingsdiensten  
De mogelijkheden van een volledig uitgeruste 
machinewerkplaats naar uw locatie brengen

Oplossingen aanbieden

 + Lijnboring

 +  Boren en tappen

 + Flenzen vlakken

 +  3-assig frezen

 + Funderingen rezen

 + Slijpen van klepzittingen

 + Sleutels frezen

 + Asdraaien

 + Snijden en afschuinen van 
leidingen

 + Spotfacing

 +  Zelfnivellerende machines

 + Laser-/optische meting

 + Eigen technische 
ondersteuning en ontwerp

 +  Eigen fabricage

 + Metaaldesintegratie  
(MDM of vonkerosie)

 + Boren met leidingen

 +  Buiten- en binnenbuizen 
snijden

 + Afwerken

 + 3D-modellering

Demontage van procesapparatuur is soms onmogelijk en 
vaak onrendabel. Hier komt veldbewerking in beeld. 
Reparatie vindt plaats op een apparaat zonder dat het 
hoeft te worden ontmanteld en verplaatst naar een 
reparatiebedrijf. Het beperken van sluiting kan leiden tot 
grote tijd- en kostenbesparingen. De reparatiewerkplaats 
wordt naar de klant gebracht in plaats van andersom.  

Veldbewerking kan in een minimaal tijdsbestek plaatsvinden en soms 
terwijl de aangrenzende machines nog in bedrijf zijn. Toleranties en 
afwerkingen worden betrouwbaar gereproduceerd in veldomgevingen 
met behulp van speciale draagbare bewerkingsgereedschappen.  

Maar zelfs de beste bewerkingsgereedschappen vereisen ervaren en 
goed opgeleide operators. Nauwkeurige metingen zijn essentieel om een 
geschikte bewerkingsstrategie te ontwikkelen.

Factoren die van invloed zijn op de bewerking op locatie

•	 Samenstelling van het materiaal 
van het onderdeel. 

•	 Grootte, locatie en oriëntatie van 
de apparatuur.

•	 Afstanden tot alle hindernissen 
in de buurt van het bewerkte 
gebied.

•	 Speciale bewerkingscondities 
op de werklocatie.

•	 Toegankelijkheid. 

•	 Milieu en andere beperkingen.

•	 Omvang van de 
werkzaamheden.

Vragen om ervoor te zorgen dat de juiste bewerkingsstrategie  
wordt toegepast

•	 Wat is de toestand van het te bewerken materiaal? Is het behandeld 
met warmte, in brand gestoken, gehard, blootgesteld aan constante 
hoge temperaturen of zijn de eigenschappen op een andere manier 
veranderd? Is het onderdeel gelast? 

•	 Welk precisieniveau moet worden bereikt? Welke machine is de juiste 
om dit te kunnen bereiken? 

•	 Welke voordelen zou het volgende hogere niveau van 
bewerkingskwaliteit bieden? 

•	 Hoe wordt de veldbewerkingsapparatuur bevestigd?

TEAM’s veldbewerkingsdiensten maken het mogelijk om een 
verscheidenheid aan onderdelen en apparatuur 24 uur per dag op locatie 
en ter plaatse op een kosteneffectieve	wijze	aan	te	passen	en	te	repareren.	
Ideaal voor nieuwbouwprojecten, aanpassingen, geplande stilleggingen en 
noodreparaties. Onze uitgebreide apparatuur heeft de capaciteit om te 
frezen, te tappen, te boren of een andere bewerkingsactiviteit uit te voeren 
die normaal gesproken verbonden is met een machinewerkplaats.

TEAM houdt zich strikt aan API-, NBIC- en ASME-normen, 
-richtlijnen,	-aanbevelingen	en	-specificaties.



Waarom TEAM?

 + Eén leverancier voor 
oplossingen voor 
assetintegriteitsbeheer 
wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet voor 
veiligheid

 + Opgeleide en 
gecertificeerde deskundige 
technici

 +  Compleet aanbod van 
onderhouds- en 
reparatiediensten

 + Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en  
-systemen van wereldklasse

TEAM heeft een van 's werelds grootste voorraadvoorraden van 
veldbewerkingsmachines. Daarnaast ontwerpen en fabriceren we speciale 
apparatuur op maat om een aantal uitdagingen aan te gaan. Alle machines 
worden pneumatisch en hydraulisch aangedreven voor gebruik in 
fabrieksomgevingen waar intrinsiek veilige bewerkingen verplicht zijn. 

Er is geen alles omvattende benadering van veldbewerking. Ons zeer goed 
getrainde team is toegewijd aan het formuleren van een reparatieprocedure 
die de stilstandtijd tot een minimum beperkt en een kwalitatief 
hoogwaardige reparatie garandeert.

Voordelen 

•		Biedt	nauwkeurige,	turnkey	
diensten met een minimum aan 
demontage.

•		Levert	compact	gereedschap	voor	
krappe locaties.

•		Maakt	gelijktijdige	opdrachten	met	
meerdere gereedschappen en 
afmetingen mogelijk. 

•		Bespaart	tijd	en	kosten	in	vergelijking	
met diensten buiten de locatie.

•		Is	voordelig	voor	afgelegen	
locaties.

•		Verbetert	de	nauwkeurigheid	en	
efficiëntie	van	reparaties	met	onze	
laser- en optische meetsystemen.

•		Maakt	gebruik	van	bevoorrade	
mobiele werkplaatsen met 
geavanceerde machines voor het 
snel	en	efficiënt	snijden,	afschuinen	
en bevestigen van latten.

TEAM-technici zijn volledig opgeleide deskundigen die zowel de veiligheid 
als de eisen van de klant op de werklocatie hoog in het vaandel hebben 
staan. Door gebruik te maken van het volledige gamma van TEAM's 
veldbewerkingsdiensten op locatie, ontvangt u werk en resultaten die elke 
kwaliteitsstandaard	overtreffen	–	waardoor	de	productiviteit	en	de	
levensduur van de faciliteit worden gegarandeerd. U zult ook enorme 
besparingen realiseren op het gebied van transport, logistiek, arbeid, tijd en 
–	natuurlijk	–	geld.	Betrouwbare reparaties en wijzigingen die direct bij uw 
faciliteit worden uitgevoerd, precies op het moment dat u ze nodig hebt en 
de direct de eerste keer dat u ze nodig hebt.

TEAM-experts zijn 24 uur per dag,  
7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar.

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.
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