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Zelfnivellerende machinediensten  

ZELFNIVELLERENDE 
MACHINES

 + Circulaire  
zelfnivellerende frezen  
(CSLM en LP-CSLM ) 

 + Extra grote circulaire 
zelfnivellerende frees 
(XL-CSLM) 

 + Zelfnivellerende frees met 
laser (LSLM) 

 + X-Y freesmachines

 + Symmetrische frezen

Zelfnivellerende technologie:

Onze machines volgen elektronisch een gedefinieerd referentievlak. Door 
gebruik te maken van de sterkte van het te bewerken onderdeel voor 
ondersteuning, zijn we in staat om de structurele sterkte en het gewicht 
van onze apparatuur tot een minimum te beperken. Dit elimineert de 
noodzaak van zelfdragende, stijve, draagbare machines die veel tijd en 
technisch ontwerp nodig hebben om ter plaatse te worden geïnstalleerd.

Dimensionale controle:

Alle verzamelde meetgegevens worden gedocumenteerd en er wordt een 
rapport gegenereerd om ervoor te zorgen dat de hoogste kwaliteitsnormen 
worden gehaald.

Projectdocumentatie:

TEAM zal voorafgaand aan de bewerking van elk oppervlak een rapport 
uitbrengen. Het rapport zal met de klant worden besproken om de beste, 
aanbevolen bewerkingsprocedure te bepalen. We kunnen de bewerking 
onder een bepaalde hoek, of meestal op het 'vlak van de beste pasvorm', 
uitvoeren. TEAM zorgt voor alle projecten een schriftelijk 
onderzoeksrapport over de resultaten na de bewerking. De klant wordt 
aangemoedigd om er zeker van te dat onderzoeksgegevens worden 
verkregen.

De onderzoeksresultaten worden geanalyseerd om de minimaal bereikte 
foutmarge te bepalen. Schriftelijke rapporten tonen de originele gegevens, 
de fout uit het vlak van de beste pasvorm en de totale vlakheid.

Zelfnivellerende machines zijn gespecialiseerd in het 
bewerken van zeer grote circulaire en onregelmatig 
gevormde oppervlakken. Onze gepatenteerde ontwerpen 
stellen ons in staat om diameters tot 45 m (150 ft) en 
rechthoekige oppervlakken tot 10x30 m (32x100 ft) in een  
enkele opstelling te bewerken.

De eerste ontwerpen van zelfnivellerende machines werden in 1989 voor 
het eerst gebruikt om de funderingensoppervlakken van geleide 
raketlanceersystemen op marinefregatten te bewerken. Onmiddellijke 
marktexpansie begon in de mijnbouwsector met het bewerken van 
draaikransoppervlakken, tandheugels van sleepgravers en rolbanen. De 
aangedreven generatie volgde al snel met de bewerking van de horizontale 
halfverbindingen van de turbinebehuizing met een enkele opstelling. We 
bieden nu oplossingen voor verschillende sectoren, waaronder:

• Offshore winnen van olie en gas

• Aangedreven generatie       

• Productie

• Staal   

• Verwerkingsindustrie

• Marine



Waarom TEAM?

 + Eén leverancier, één 
aanspreekpunt wereldwijd

 + Bedrijfsbrede inzet  
voor veiligheid

 + Opgeleide en gecertificeerde 
technici

 + Compleet aanbod van 
onderhouds- en 
reparatiediensten

 + Engineering, productie en 
technische ondersteuning

 + Kwaliteitsprocessen en 
systemen van wereldklasse

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

Zoek uw lokale contactpersoon op TeamInc.com.

Toepassingen ontginningsmachines:

• Tandheugels van sleepgravers en railonderleggers

• Haakrail

• Bevestigingsplaten machinedek

• Bewerking van draaikransen

• Oppervlakken van brekers

• Randen van scheergolven

• Zwenkboringen

• Takel- en sleepassemblages

• Aandrijvingsbehuizingen en optische meetsystemen



TeamInc.com 


