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1.0 service & onderhoud 2.0 revisie

Uitstekend	onderhoud	van	al	uw	rotating	equipment	
verlengt	de	levensduur	van	uw	systemen	en	bespaart	
daarmee	aanzienlijk	op	de	kosten.

 ѻ Preventief	onderhoud
 ѻ 	 Visuele	controle
 ѻ 	 Conditiemonitoring/	trillingsmeetronden
 ѻ 	 Balanceren	op	locatie
 ѻ 	 Uitlijning	controleren/-corrigeren
 ѻ  Smeren

Altijd bereikbaar, meteen beschikbaar

 ѻ Correctief	onderhoud
 ѻ Verhelpen	van	seallekkage
 ѻ Reparaties	en	revisies

 ѻ Ad-hoc	service
 ѻ Consignatiedienst	24/7

 ѻ Detachering

 ѻ Uitvoeren	van	een	referentie	uitlijning	alvorens	er	
wordt	uitgebouwd

 ѻ Uitbouw	en	eigen	transport
 ѻ Demontage	en	inspectie
 ѻ Het		maken	van	een	inspectierapport	en	een	plan	
van	aanpak	voor	goedkeur

 ѻ Revisie	van	het	mechanical	seal

 ѻ Balanceren	van	assen	en	waaiers	
 ѻ Revisie	E-motor	(uitbesteed)
 ѻ Montage
 ѻ Testen	op	lekdichtheid	indien	mogelijk
 ѻ Eindinspectie
 ѻ Transport,	terugplaatsen	en	aanwezig	zijn	bij	in	
bedrijfname

Revisie volgens werkinstructie met holdpoints

Revisie	in	de	werkplaats	van	pompen,	mixers,	roerwerken,	tandwielkasten	en	overig	rotating	equipment.	
Onze	werkwijze	:
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Ultimate	makeover:	uw	rotating	equipment	aangepast

 ѻ AES 
 ѻ Burgmann
 ѻ Chesterton
 ѻ JJF
 ѻ John	Crane
 ѻ Flowserve
 ѻ Fluiten

Verbetervoorstellen

Wij	kunnen	uw	equipment	voor	u	modificeren/	re-
engineeren.	Of	het	nu	gaat	om	het	aanpakken	van	“bad	
actors”,	standtijd-verlenging	door	gebruik	van	moderne	
materialen	of	het	aanpassen	van	mechanical	seals	aan	de	
laatste	emissie-eisen.

Hierbij	maken	wij	van	te	voren	een	kostenoverzicht	en	
achteraf	ontvangt	u	de	as-built	tekeningen	voor	het	
aanpassen	van	uw	onderhoudsmanagementsysteem.

Is koelcapaciteit de bottleneck van uw fabriek? 

JRS	biedt	u	een	totaaloplossing	voor	capaciteitsverhoging	en/
of	geluidreductie	van	uw	airfinbanken,	door	het	u	als	project	
aan	te	bieden:

 ѻ het	meten	van	de	operationele	parameters,	inclusief	
rapportage,	thermisch	model	en	analyse

 ѻ een	modificatievoorstel	met	concrete	verbetercijfers,	
 ѻ levering	van	de	benodigde	onderdelen	zoals	airfinbladen,		

									hubs,	aandrijvingen	enz.
 ѻ montage	van	de	onderdelen	
 ѻ de	eindmeting

Het	enige	wat	wij	van	u	nodig	hebben	zijn	de	datasheets	van	
de	airfinbank(en)	en	wij	maken	voor	u	een	voorstel.

3.0	modificatie 4.0	mechanical	seals

Wij hebben o.a. ervaring met de 
volgende merken

In	onze	seal	revisiewerkplaats	reviseren	we	ieder	merk,	gebruik	
makend	van	originele	onderdelen.	

JRS	rotating	service	beschikt	over	een	uitgebreide	
mechanical	seal	werkplaats	voor	het	reviseren	van	
mechanical	seals.		
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5.0	merkonafhankelijk

Wij hebben ervaring met o.a. de volgende merken pompen en mixers:

7.0 pomp skids

JRS	rotating	service	gaat	verder	dan	alleen	het	leveren	van	
losse	pompen	&	roerwerken.	

Wij	ontwerpen,	bouwen	en	installeren	skids	volledig	in	
eigen	beheer,	naar	specificatie	van	de	klant.	

Wij	bouwen	alles	samen	op	een	‘custom	made’	frame	
tot	een	op	zichzelf	staande	installatie.	

 ѻAllweiler
 ѻBegemann
 ѻBlackmer
 ѻBornemann
 ѻBungartz
 ѻByron	jackson
 ѻCaprari

 ѻChemineer
 ѻDickow
 ѻDurco
 ѻEkato
 ѻFinder
 ѻFlowserve
 ѻFlygt

 ѻGoulds
 ѻGrundfos
 ѻHidrostal
 ѻHoma
 ѻHouttuin
 ѻJensen
 ѻJohnson

 ѻJongia
 ѻKirloskar
 ѻKlaus	Union
 ѻKSB
 ѻLabour
 ѻLeistritz
 ѻNijhuis

 ѻPlenty
 ѻRuhrpumpen
 ѻSpeck
 ѻSterling
 ѻStork
 ѻSulzer
 ѻSundyne

 ѻTsurumi
 ѻUnion
 ѻVogel
 ѻWeir
 ѻWorthington

6.0	certificeringen

Wij	staan	voor	kwaliteit	en	veiligheid.

Als	één	van	de	eerste	in	Nederland	is	J.	de	Jonge	flowsystems	afdeling	Rotatech	per	23	juni	2010	officieel	door		
DECRA		ATEX	IECEx	03-gecertificeerd.	

Dit	betreft	een	certificering	voor	het	repareren	en	reviseren	van	Atex-gecertificeerde	Exd,	Exe,	Exn	apparatuur	
(met	beschermingsklasse	C	en	K).	In	ons	geval	betreft	dit	machines	(rotating	equipment)	die	opgesteld	staan	in	
explosiegevaarlijke	gas-	en/of	stofomgevingen	(zones	1,	2,	21	en	22).	

Dit	geeft	u	de	zekerheid	dat	bij	een	revisie	de	explosieveiligheid	van	de	apparatuur	gegarandeerd	blijft.

 ѻ VCA	Petrochemie
 ѻ ISO 9001
 ѻ IECEx	03

Onze certificeringen
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Op pomptechniek van JRS kunt u vertrouwen 

Het	ontwerpen,	leveren	monteren,	in	bedrijfstellen	en	
onderhouden	van	brandblusinstallaties,	volgens	
NFPA-20.

8.0	nieuwe	producten

Ook	bij	het	leveren	van	nieuwe	equipment	is	JRS	
merkonafhankelijk.	Dit	biedt	ons	de	mogelijkheid	om	vanuit	
uw	toepassing	het	beste	equipment	te	installeren.

Onze	technische	adviseurs	en	monteurs	hebben	jarenlange	
ervaring	met	het	ontwerpen,	selecteren	en	bouwen	van	
brandbluspomp-installaties	die	aan	de	strenge	normen	van	
de	internationale	regelgeving	voldoen.

 ѻ Nieuwe	pompen,	merkonafhankelijk
 ѻ Brandwaterpompen	(met	vrij	aseind	of	als	unit)
 ѻ Nieuwe	mechanical	seals	
 ѻ Elektromotoren
 ѻ Roerwerken	(top-	en	side	entry)
 ѻ Flexi	Drive	en	Easy	Drive	(op	handbediende		 	

	 afsluiters,	die	moeilijk	bereikbaar	zijn	en/of	zwaar		
	 om	te	bedienen)

Levering van

9.0	brandbluspomp	-	installatie
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10.0	onze	app
Verlies	nooit	meer	uw	gegevens
Door	middel	van	onze	beveiligde	app	kunt	u	al	uw	onderhoudshistorie	gemakkelijK	en	
snel	bekijken.	Ongeacht	waar	u	bent.	
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11.0	flow	academy

Door	middel	van	onze	flow	academy	delen	wij	
specialistische	kennis	met	onze	medewerkers	en	brengen	
wij	hen	naar	een	hoger	niveau.

Als	één	van	de	eerste	in	Nederland	is	J.	de	Jonge	
flowsystems	afdeling	Rotatech	per	23	juni	2010	officieel	
door		DECRA		ATEX	IECEx	03-gecertificeerd.	

Dit	betreft	een	certificering	voor	het	repareren	en	
reviseren	van	Atex-gecertificeerde	Exd,	Exe,	Exn	
apparatuur	(met	beschermingsklasse	C	en	K).	In	
ons	geval	betreft	dit	machines	(rotating	equipment)	
die	opgesteld	staan	in	explosiegevaarlijke	gas-	en/of	
stofomgevingen	(zones	1,	2,	21	en	22).	

Dit	geeft	u	de	zekerheid	dat	bij	een	revisie	de	
explosieveiligheid	van	de	apparatuur	gegarandeerd	blijft.

 ѻ VCA	Petrochemie
 ѻ ISO 9001
 ѻ IECEx	03

 ѻ Algemene	Pompkennis
 ѻ Meten

 ѻ Overbrengen	specifieke	kennis	per	merk
 ѻ Herkennen	van	afwijkingen	
 ѻ Oefenen	op	noodsituaties

 ѻ Type	afdichtingen

Onze certificeringen

Gecertificeerde trainingen

12.0	3D	scannen

Wij scannen uw pompput in vanaf € 999,-

Snelheid,	accuratesse	en	flexibiliteit	zijn	
kernwoorden	van	3D	scannen.	

De	engineers	die	de	3D	scan	uitvoeren	zijn	zelf	
verantwoordelijk	voor	het	uitwerken	van	de	
scanresultaten.	

Dit	zorgt	voor	een	uiterst	efficiënte	manier	
van	werken	en	een	grote	betrokkenheid.	Van	
onshore	tot	off-shore,	overal	in	de	wereld	zijn	
onze	engineers	inzetbaar

In	1	dag	uw	complete	
pompput	in	beeld,	het	kan	
met	3D	scannen
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JRS rotating service B.V. 
Kon.	Wilhelminahaven	Z.Z.	18	

3134	KG	Vlaardingen
Nederland
jdejonge.nl

J. de Jonge mechanical B.V.

J.	de	Jonge	mechanical	RZW
Industrial	Plastics
Turnaround	Team

Tank	Team
JMEC	Engineering	B.V.

J.	de	Jonge	mechanical	RNW	B.V.

J. de Jonge specialties B.V.

JLS	loading	arm	service	B.V.
JRS	rotating	service	B.V.

JLA	Loading	Technology	B.V.
heat	exchanger	service	B.V.

J. de Jonge international B.V.

J.	de	Jonge	flowsystems	GmbH
J.	de	Jonge	flowsystems	N.V.
J.	de	Jonge	flowsystems	LLC


