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© 2022 ARBURG GmbH + Co KG | Hoewel de gegevens en de technische informatie zeer zorg-
vuldig worden samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de correct-
heid daarvan. Afzonderlijke afbeeldingen en informatie kunnen afwijken van de daadwerkelijke 
leveringstoestand van de machine. De desbetreffende bedrijfshandleiding is bepalend voor de 
opstelling en het gebruik van de machine.

ARBURG N.V.
Herrestraat 8

3294 Diest-Molenstede
Tel.: +32 (0) 16 44 12 90

belgium@arburg.com

ARBURG SERVICE 
BELGIË
Het beslissende pluspunt voor
uw efficiënte spuitgietproductie

Hier is onze mediatheek: 
diepgaand, spannend, 

vermakelijk.

GEGARANDEERDE VEILIGHEID

// ARBURG biedt u een inspectiecontract voor machinecontroles in intervallen van 12 of 24 maanden. De gecontroleerde en  

gecertificeerde functionaliteit leidt tot minder stilstand en minder slijtage van de machines. Dankzij het preventieve onderhoud 

en het daarvan afgeleide waardebehoud wordt de productie beter te plannen. De resultaten en meetuitkomsten van elke 

inspectie worden in het logboek elektronisch en definitief opgeslagen – met tot wel vijf opeenvolgende testcycli. Bovendien 

ontvangt u een inspectie- etiket en -certificaat van ARBURG. Voor u houdt dit het volgende in: Hoge beschikbaarheid van de 

machine en consistente productiekwaliteit. \\

SERVICE-TECHNIEKER
SERVICEHOTLINE

Brussels

Mons

Antwerp

Bastogne

SINT-JOB-T‘GOOR

HERENTALS

Molenstede (Diest)  

016 44 12 90

08:30 - 16:30
Service hotline te bereiken van maandag  
tot en met vrijdag

LUMMEN
DIEST

RONSE



Service allround: gedegen opgeleide technici  
zorgen voor snelle hulp op locatie

Regelmatige herkalibreringen:  
Reproduceerbaarheid van de 
ALLROUNDER behouden

ARBURG service allround

De inspectiecontracten kunnen aangevraagd worden  

via Email: service_belgien@arburg.com  

Alle dienstverlening voor de service wordt centraal  

vanuit Holsbeek gecoördineerd, terwijl onze gedegen 

opgeleide technici zorgen voor snelle hulp op locatie.  

Servicehotline: 016 44 12 90. 

 

Met service ALLROUND biedt ARBURG voor alle klanten 

een snelle, rechtstreekse hulp per telefoon en op locatie 

door gedegen opgeleide servicetechnici.

Oliemanagement

Hydraulische olie kan worden verontreinigd door lucht, 

water of vaste partikels. Met name verontreinigingen  

door vaste stoffen leiden als gevolg van slijtage tot  

aanzienlijke oppervlakschade aan hydraulische onderde-

len. De gevolgen hiervan zijn regelonnauwkeurigheden, 

lekkages, rendementsverlies of een kortere levensduur van 

onderdelen. Het doel van oliemanagement is om dit soort 

verontreinigingen te voorkomen en om de beschikbaar-

heid, betrouwbaarheid en daardoor de efficiëntie van een 

spuitgietmachine te verhogen. Hebt u vragen hierover, 

neemt u dan gerust contact op met ons servicepersoneel 

via het volgende e-mailadres: service_belgien@arburg.com

Aanvullende diensten

Naast een basisafstelling zijn er nog andere diensten – met 

of zonder registratie van werkelijke waarden – mogelijk:

• afstelling wegmetingen

• controle parallelliteit matrijsopspanplaten

• controle temperatuurmetingsketen cilinder/matrijs

• afstelling van de aanvullende regelventielen

• algemene screening

• veiligheidscontrole

• olieanalyse

• algemene registratie werkelijke waarden

• MULTILIFT

• THERMOLIFT T 100-2

Aanvullende diensten, die niet in het inspectiecontract zijn 

opgenomen, voert ARBURG in overleg met de klant uit.

ARBURG-inspectiecontract

Het ARBURG-inspectiecontract wordt afgesloten voor  

intervallen van 12 of 24 maanden en omvat een basisaf-

stelling van alle kwaliteitsrelevante parameters. Hieronder 

vallen de afstelling van:

• pompen

• inspuitdruk en -snelheid

• stuwdruk

• wegmeting plastificeerschroef

• doseringstoerental

• sluitkracht

De inspectie vindt plaats met ARBURG-testapparatuur 

conform ISO 9001. Een controle conform ISO 9000,  

IATF 16949 resp. FDA wordt aanbevolen.

CONTACT
service_belgien@arburg.com


