
Onderhoudsproblematiek lijkt te vaak op struisvogelpolitiek. Storingsgetallen zijn wel bekend, 
maar de interpretatie ervan – en daarmee concrete actie - blijft uit. Terwijl u oponthoud eenvoudig 
kunt voorkomen: met onderhoud. Fouten in de luchtstroom en slecht afgestelde of ondergedimen-
sioneerde ventilatoren zijn preventief op te pakken. Waarom wachten tot het fout gaat? Met een 
onderhoudscontract van MCO-Team B.V. heeft u geen omkijken naar uw koelcapaciteit. Laat het over 

aan de experts. Koester uw koelperformance. 

Up time

U wilt geen uptime missen. Wij helpen u daarbij. Door uw koelinstallatie mechanisch in onderhoud te nemen, 

vertrouwt u uw koelcapaciteit aan ons. Dit past ook in onze integrale filosofie: 100% partner zijn als het gaat om 

uw koelsystemen. Onze taak is niet alleen om lagers, bladen, de motor, de staat van de fan, verstellingen, het 

lagerblok, uitlijning, tandriemen, v-snaren en tandwielen van uw koelsysteem periodiek te inspecteren en te 

reinigen, maar vooral ook om problemen in de toekomst te tackelen. Wij leggen onze vingers op de gevoelige 

plekken, maar zorgen vervolgens ook voor klip en klare oplossingen. En geen gebakken lucht; alles gestaafd met 

meetgegevens. 

Ons onderhoud omvat: 

• Leveren en uitwerken van onderhoudsplannen, gereed voor debottlenecking

• Uitvoeren van preventief onderhoud aan air-fans inclusief statusrapportage.

• Leveren en uitvoeren van correctief onderhoud aan air-fans inclusief status-

 rapportage.
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Vlekkeloos verloop

Voor optimale resultaten kunt u beter uw tijd vooruit zijn. De zomer is een drukke periode. Chemische fabrieken, 

raffinaderijen, vuilverbrandingbedrijven en energiebedrijven hebben dan veel meer koelbehoefte dan in de rest van 

het jaar. Het is ook de tijd waarin veel koelinstallaties het begeven. Vaak onnodig, want de winterperiode is uitermate 

geschikt om uw plant, fabriek of organisatie klaar te stomen voor de warme maanden. Door middel van preventieve 

onderhoudsplannen kunt u kritieke onderdelen aan de kaak stellen en mogelijke storingen de kop indrukken. 

Wij twijfelen niet aan uw herstellend vermogen, maar hoe ‘cool’ is het om een volledig jaar uptime te hebben?

Goed onderhoud omdat wij begrijpen dat up-time voor u belangrijk is.

Wilt u een hoge betrouwbaarheid en betere beschikbaarheid? Neem contact met ons op. 
Graag komen wij bij u langs om te vertellen en te laten zien op welke manier wij uw koelinstallaties koesteren. 
Op onze manier: vooraf meten, achteraf meten en evalueren.

Liechtensteinweg 2    4455 ST Nieuwdorp  (industrieterrein Vlissingen-Oost) 
T 0031 (0)113 616 200   F 0031 (0)113 616 201   info@mcoteam.nl  www.mcoteam.nl
MCO TeAM B.V. IS pART Of JOh. MOuRIK & CO. hOLDINg B.V.   




