ServiceGate voor zware voertuigen
De toegangspoort naar een effectieve, eenvoudige en goedkope service
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De toegangspoort naar een effectieve,
eenvoudige en goedkope service
De Nederman ServiceGate vereenvoudigt aanzienlijk

wanneer ze meer olie of een andere vloeistof nodig

dere zware voertuigen. Alles wordt gecentraliseerd op

er niet langer een wirwar van slangen en kabels op de

de werkzaamheden aan vrachtwagens, bussen en anéén punt, vanwaar u een goed overzicht heeft op alle

verdeelfuncties. De zuil zorgt ervoor dat lucht, water,

olie, antivries, e.a. vloeistoffen altijd binnen handbereik
zijn. Om aan alle service-eisen te kunnen voldoen is de
ServiceGate eveneens voorzien van persluchtslangen,
stroomkabels en verlichting. Onderhoud personeel

hoeft niet langer naar het magazijn te lopen telkens

hebben. Er kan veel veiliger worden gewerkt doordat
werkvloer liggen, die kunnen snel beschadigd raken
wanneer er overheen gereden wordt. De werkomge-

ving wordt er bovendien properder en gezonder door,
aangezien de uitlaatgassen rechtstreeks worden af-

gezogen aan de uitlaatpijp De ServiceGate is tevens

uitgerust met reiningingsapparatuur om voertuigen en
werkstations van stof en afval te ontdoen.

Uitlaatgasafzuigsysteem

Kabelhaspels voor elektrisch gereedschap

Vat met smeervet
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Tot op de druppel nauwkeurig meten!

Mobiele olieverdeelunit (optioneel). Een oplossing
voor voertuigen die niet met de ServiceGate
kunnen worden bereikt.

Weet u exact hoeveel olie en andere vloeistoffen er worden
gebruikt bij het onderhoud aan een voertuig? De ervaring
wijst uit dat gemiddeld 20 % van de totaal verbruikte hoeveelheden nooit geregistreerd en doorberekend wordt. En
mocht dat wel gebeuren, dan zijn de gefactureerde hoeveelheden vaak aan de lage kant. Met de Nederman ServiceGate heeft u het verbruik van alle olie e.a. vloeistoffen volledige onder controle. De gebruikte hoeveelheden kunnen
voor elk voertuig apart worden geregistreerd zodat u deze
aan uw klanten kan doorrekenen. U kan ook standaardhoeveelheden voor bepaalde voertuigen instellen en automatisch laten registreren. Welke methode u ook toepast, u
heeft de gebruikte hoeveelheden altijd volledig onder controle zodat u onnodige en kostbare verliezen kan tegengaan.

Verdeelpistolen en debietmeters.

De Nederman ServiceGate kan uitgerust worden met verschillende verdeelpistolen, voor uiteenlopende toepassingen.
Zo zijn er verdeelpistolen voor olie met een analoge of
digitale debietmeter en verdeelpistolen waarmee automatisch de vooringestelde standaardhoeveelheden kunnen
worden bijgevuld.

Modules voor probleemloos maatwerk
Slang-/kabelhaspels kunnen uitgerust worden
met verschillende verdeelpistolen -en meters

De Nederman ServiceGate is opgebouwd uit een aantal standaardmodules. Afhankelijk van de eisen, kan
de ServiceGate worden uitgerust met vulslangen voor
uiteenlopende stoffen alsook met zelfoprollende slang/kabelhaspels voor stroom- olie- en persluchttoevoer
alsook uitlaatgas- en stofafzuiging. De zuilen hebben een
standaardhoogte van 3300 mm, terwijl de lengte van de
draagbalk kan worden afgestemd op het aantal benodigde
haspels. De ServiceGate is voorzien van alle benodigde
kabels en slangen en kan bij installatie rechtstreeks op de
centrale toevoersystemen worden aangesloten.
FLEXIBLE

Stofzuigslang en looplamp

Oliebeheerstation

Met de Nederman ServiceGate kan aan
minstens twee voertuigen tegelijk worden gewerkt.
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wendelbo.com

Multifunctionele werkplaatssystemen
ServiceGate
Mobiele afzuigunit
Afzuigarm
"Power" arm
Zwenkarm

Pompen voor alle soorten vloeistoffen (olie, vet, water, antivries,
koelvloeistof)

Complete vacuümsystemen inclusief
vacuümunits, filters en ventilatoren
Uitlaatgasafzuigsystemen
Afvoersystemen voor afvalolie

Slang-/kabelhaspels voor aanvoer van lucht,
water, stroom, enz.

Een goedlopende zaak gaat vaak synoniem met
een gezonde, effectieve werkomgeving. Een veilige,
propere en geordende werkplaats maakt altijd een
goede indruk op klanten en zal uw bedrijfsimago
enorm versterken.
Nederman biedt handige en kostenbesparende
producten aan, alsook complete totaal projecten
voor de automobielindustrie. Daartoe behoort een
uitgebreid gamma van producten voor de afvoer van
uitlaatgassen, mondstukken - voor de afzuiging van
rook- en stofdeeltjes - die rechtstreeks op slijp-, schuuren lasgereedschap kunnen worden gemonteerd, alsook
hoogvacuüm reinigingsgereedschap. Zelfoprollende
kabel-/slanghaspels, zwenkarmen en multifunctionele
werkstations met handige aansluitingen voor perslucht,
vloeistoffen en stroom alsook afzuigsystemen zijn
mogelijke opties.

Het multifunctionele “One-Stop Workshop Concept”
van Nederman beslaat het gehele traject van consult
en ontwerp tot aan de installatie, de service en
het onderhoud toe. Met NedQuote, het teken- en
prijsofferteprogromma van Nederman, kan een effectieve
en milieuvriendelijke werkplaats gecreëerd worden.

Nederman n.v./s.a.
Bergensesteenweg 181 Chaussée de Mons
Sint-Pieters-Leeuw 1600 Leeuw-Saint-Pierre
Tel: +32 2 334 2250
Fax: +32-2 334 2251
Email: sales@nederman.be

Nederman heeft verkoopvestigingen in: Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, VS en Zweden.
Nederman is vertegenwoordigd in: Bahrein, Bosnië & Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Cyprus, Egypte, Estland, Filippijnen, Finland, Griekenland, Hongkong, IJsland, Iran, Italië, Japan, Korea, Koeweit, Letland,
Litouwen, Macau, Maleisië, Nederland, Rusland, Saudi-Arabië, Servië & Montenegro, Singapore, Slovenië, Taiwan R.O.C., Thailand, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika.
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