
Wil je weten wat 
de status is van je 
smeertechnisch  
onderhoud?

MAAK 
ZELF JE 

KEUZE UIT  
3 OPTIES

LUBRICATION
minder storingen meer output

Industriële smeermiddelen van hoge 
kwaliteit voor conventioneel, milieu- 
vriendelijker of voedselveilig gebruik. Voor 
elke toepassing de beste oplossing die aan 
de specifieke eisen voldoet. Met extreme 
smeerfilmsterktes en reinheid voor meer 
productieoutput en minder onderhouds- 
kosten. Met actuele certificeringen zoals 
HALAL, Kosher, Pareve, EU Ecolabel en  
H1-registraties. 

SYSTEMS
minder zorgen meer zekerheid

De S)MAXX® smeerschema-app zorgt voor het 
plannen, uitvoeren en registreren (borging) van 
smeertechnische taken en geeft direct inzicht 
in de actuele status van het smeertechnisch 
onderhoud: alle machines en smeerpunten, 
alle smeermiddelen en smeerfrequenties, 
alle handelingen en taken en inclusief foto- 
en rapportage-database.

SERVICES
minder kosten meer e�ciency

Het uitvoeren van het smeertechnisch 
onderhoud door professionele HACCP- 
gecertificeerde engineers. Met S)MAXX®, de 
handige smeerschema-app voor structuur, 
efficiency, actueel inzicht en de zekerheid dat 
de kwaliteit en (voedsel-)veiligheid van het 
onderhoud wordt geborgd. En met ePrevent®, 
het systeem om oliemonsters te nemen en 
de kwaliteit van het smeermiddel én de status 
van de machine te controleren door online 
onafhankelijke analyses. 

In ruim tachtig jaar is Van Meeuwen als familiebedrijf uitgegroeid tot specialist in smeertechnisch onderhoud. 
Van Meeuwen optimaliseert veiligheid, kwaliteit, zekerheid en continuïteit binnen productie- processen. Met als 
doel het realiseren van structurele verbeteringen en het besparen van kosten, tijd en risico’s.

Onderscheid 
door kwaliteit
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Is het tijd om je smeertechnisch  
onderhoud te optimaliseren? 

De gedachte is dat je 3 keuzemogelijkheden hebt om te weten te komen 
wat de status is van jouw smeertechnisch onderhoud.

Als je kort en bondig inzicht wilt in de huidige situatie, kies dan voor  
de SMTO®2020-SCAN.

Wil je niet alleen inzicht, maar ook meer advies wat het kost én wat  
het kan opleveren? Kies dan voor de SMTO®2020-INSPECTIE.

Wil je gewoon alles weten, inclusief conditiebewaking door 
oliemonsteranalyses, ultrasoontechniek en infrarode warmtebeelden? 
Met een opsomming van de kritische smeerpunten en een rapportage 
over de reinheid van de gebruikte smeermiddelen? Kies dan voor de 
SMTO®2020-AUDIT. Met deze audit ontvang je een voorstel voor de 
meest geschikte smeermiddelen op basis van een aantal specifieke 
toepassingen.

Voor het beste resultaat vragen wij ook tijd van jou.  
Denk aan data en informatie vooraf en begeleiding tijdens.

Maak kennis met SMTO®2020 van Van Meeuwen Services:
 
Het concept voor smeertechnisch onderhoud  
dat is gericht op de toekomst. 

Begin gedegen en goed voorbereid 
aan het optimaliseren van het 
smeertechnisch onderhoud. 

Wij helpen graag met de eerste  
stap. Bel of mail met onze  
specialist Ramon Kaufmann.

T +31 (0)6 54 99 27 71
E r.kaufmann@vanmeeuwen.com

1

2

3



SCAN INSPECTIE AUDIT

Resultaat Algemeen inzicht in het smeertechnisch onderhoud ✔

Gedetailleerd inzicht in het smeertechnisch onderhoud ✔ ✔

Algemeen advies voor verbetermogelijkheden ✔

Gedetailleerder advies voor verbetermogelijkheden ✔ ✔

Status van kritische smeerpunten ✔

Reinheid van smeermiddelen ✔

Globaal beeld van de benodigde investering ✔

Uitgebreide kosten-/batenanalyse ✔

Onderwerp Smeermiddelenopslagruimte ✔ ✔ ✔

Opslag van afgewerkte olie ✔ ✔ ✔

Smeerschema analyse algemeen ✔

Smeerschema analyse gedetailleerd ✔ ✔

Product- en veiligheidsbladen ✔ ✔ ✔

Orde, netheid (5S) en/of HACCP in de praktijk ✔ ✔ ✔

Uitvoering smeertechnisch onderhoud ✔ ✔ ✔

Interne communicatie en samenwerking ✔ ✔

Automatische smeersystemen ✔ ✔

Conditiebewaking ✔ ✔

Risicobeheersing ✔ ✔

Smeermiddeladvies op basis van de toepassing ✔

ePrevent-oliemonsteranalyes (maximaal 6 in totaal) ✔

Metingen door ultrasoontechniek ✔

Opnames met IR-warmtebeeldcamera ✔

Rapportage Verslaglegging ✔ ✔ ✔

Compleet overzicht inclusief foto’s ✔ ✔

Spindiagram/benchmark ✔ ✔

Ultrasoon metingen ✔

Infrarood onderzoek ✔

ePrevent-oliemonsteranalyses ✔

Presentatie met toelichting op alle bevindingen ✔ ✔ ✔

Benodigde tijd van Van Meeuwen Max. 2 uur 1 werkdag ± 2 werkdagen

van jou of je collega’s Ca. 1 uur Ca. 4 uur Ca. 6 uur

Investering (excl. BTW) € 700 € 1.800 € 3.500
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