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TEAMWORK
KNOWLEDGE AND EXPERTISE
EPS Group BV is gespecialiseerd in verkoop, 
installatie en engineering van eenvoudige tot 
zeer complexe pompsystemen voor de gehele 
Maritime Logistiek. Of het nu gaat om een 
chemie proces pomp, brandblusinstallatie, 
tank transfer pomp of een ladingpomp in de 
tankvaart EPS Group BV heeft alle disciplines 
in huis.
 
EPS Group BV is partner en exclusief 
distributeur van de trendzetters ITT Goulds  
en ITT Bornemann. De  businessunit EPS 
service is specialist in reparatie en onderhoud 
van allerlei soorten rotating equipment en 
bijbehorende industriële automatisering. EPS 
verleent 24 uur per dag 7 dagen per week 
service om te waarborgen dat uw systeem 

altijd veilig en betrouwbaar kan blijven 
opereren. 

De businessunit EPS service kan op verschillende 
niveaus ontzorgen, van ARA-gebied tot 
wereldwijd.  Voor het uitvoeren van deze 
complexe taak beschikt EPS Group BV over 
een eigen           shop® waar alle modificaties, 
reparaties en  bewerkingen kunnen worden 
uitgevoerd met multidisciplinaire service 
engineers. 

Voor de kwaliteitscontrole en R&D heeft de 
EPS Group BV een inhouse testcentrum voor 
pompinstallaties tot 5000 m3/h en 1000 
kilowatt. Tevens is EPS Group BV VCA* en ISO 
9001 gecertificeerd.



1 1e LIJNS ONDERHOUD

Eenmaal per jaar visuele controle 
van uw pompsystemen.

Controle, uitlezen en testen van uw 
EPC-pompregelsysteem.

Basis rapportage en advies voor 
operationele beslissingen op basis van de werkelijke 
conditie van uw pompsystemen.

Advies in bediening van uw systeem.

Levering van originele onderdelen.

Korting op software upgrades EPC systeem.

24 uurs service dienst 
volgens aangepast tarief.

2 1e LIJNS ONDERHOUD premium

Het optimaliseren van de energie-efficiëntie 
voor uw pompsystemen.

Voorspellen van prestaties van uw systemen 
met het doel onverwachte storingen tegen te gaan.

Onderhoud gebaseerd op gebruik.

 EPS performance improvement plan.

Online service en technische 
ondersteuning op afstand.

Een vooraf afgesproken responsetijd. 

Vastgestelde tarieven per interventie.

24 uurs service dienst volgens aangepast tarief, 
kritische onderdelen op voorraad in de              shop®.

3 1e LIJNS ONDERHOUD excellence

Garantie op de beschikbaarheid van 
kritische onderdelen van de pompsystemen.

100% project- en risicomanagement.

Vaste operationele kosten.

Een vooraf afgesproken responsetijd met 
reserve onderdelen en ruilpompen.

Kritieke onderdelen / componenten op 
locatie beschikbaar. 

Dedicated service manager.

Training en begeleiding van uw 
onderhoudsdienst en operators.

EPS 24/7 SERVICE
24-uurs nummer
T: +31(0)180-442263

E-mail
service@epsbv.com

Naast het standaardpakket ontvangt u 
in het premiumpakket:

standaard

Naast het standaard- en premiumpakket ontvangt u 
in het excellencepakket:

Met uw op maat EPS SUPPORTPLAN waarborgt u de performance van uw 
pompsystemen. Er zijn support plannen voor periodieke inspecties, rapportages, 
advies en beschikbaarheid van reserveonderdelen. Ook volledige 24/7 
operationele ondersteuning, onderhoudsservices en prestatiegaranties behoren 
tot de mogelijkheden. U bepaalt wat u van ons mag verwachten.

EPS SUPPORTPLAN


