Maintenance, Services and Panels

Complete, gecertificeerde dienstverlening
voor al uw technische installaties:
van onderhoud tot installatie

Uitgebreide expertise in
veel verschillende sectoren

ENGIE Fabricom Maintenance, Services and Panels
biedt u een brede waaier aan oplossingen voor uw
technische installaties. Met onze expertise kunt u de
efficiëntie, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid
van uw toestellen, machines en industriële processen
verzekeren en verbeteren. Onze teams zijn gedreven
door kwaliteit, prestatie-optimalisatie en klanttevredenheid. Zij werken voor u een aanpak op maat uit en
geven daarbij ook veiligheid, gezondheid en milieu
alle aandacht.

Actief in de volgende sectoren

Automobiel

Bouw

Chemie

Energie

Farma

Infrastructuur

Scheepvaart

Overheid

Petrochemie

Staalindustrie

Verbrandingsovens

Voeding & drank

Ervaren specialisten
De kracht van ENGIE Fabricom Maintenance, Services and Panels schuilt
in de eerste plaats in zijn medewerkers. Wij hebben zeer ervaren ingenieurs en technici, die uw specifieke problemen efficiënt kunnen aanpakken. Maar ook voor standaardwerk hebben wij de juiste mensen. Ons
vertrekpunt is altijd uw behoefte en daar stemmen wij ons volledig op af.

Bij u ter plaatse of in onze eigen ateliers
Onderhoud, revisie en herstellingen gebeuren in onze eigen ateliers of
bij u ter plaatse. Onze werkplaatsen zijn zeer goed uitgerust met moderne
apparatuur. Deze zijn geschikt voor grote volumes en maten, specifieke
technieken en meten, scannen en printen in 3D. Verder beschikken
we over de nodige meet- en testapparatuur. Voor onderhoud, revisie
en herstelling ter plaatse hebben we mobiele units en, desgewenst,
een pool van technici die we kunnen outsourcen.

Gecertificeerde omgeving en processen
Wij zijn uitgerust en georganiseerd om aan de meest veeleisende kwaliteitsnormen te voldoen. Onze eigen werkplaatsen zijn gecertificeerde
omgevingen: elk atelier voldoet aan de ISO 9001- en ISO 14001-norm.
Daarnaast zijn wij gecertificeerd om werken uit te voeren in specifieke
domeinen zoals de nucleaire sector of de petrochemie.

Hoge capaciteit en flexibiliteit
Als deel van een grote Europese organisatie kunnen wij grote volumes
aan, onder meer omdat we toegang hebben tot een grote materiaalvoorraad en een sterk logistiek apparaat. Omdat we georganiseerd zijn in
kleinere, gespecialiseerde units, zijn we tegelijkertijd toch ook heel
flexibel. Zo pakken we kleinere opdrachten, die soms een heel specifieke
kennis vereisen, snel en efficiënt aan. Onze merkonafhankelijkheid en
onze brede netwerk draagt verder bij tot onze flexibiliteit.

Alle diensten in één overzicht

Nuclear Services
Verbetering en renovatie van nucleaire installaties.
Bij u ter plaatse
+32 3 543 71 00
contact.nuclear.fabricom.be@engie.com

Analyser Systems
Ontwerp, constructie, installatie en onderhoud
van analyse- en skidsystemen in industriële
omgevingen, volgens sleutel-op-de-deurprincipe.
In eigen werkplaats | Bij u ter plaatse
+32 3 870 14 26
contact.analysers.fabricom.be@engie.com

Rotating Equipment Repair Shop
Revisie en herstelling van alle soorten roterende
toestellen: pompen, ventilatoren, compressoren,
turbines, reducatiekasten, blowers en centrifuges.
In eigen werkplaats
+32 3 543 71 00
contact.workshoplillo.fabricom.be@engie.com

Calibration Laboratory
Kalibratie en certificatie van meetinstrumenten
volgens ISO 9001 en ISO 17025.
In eigen werkplaats
+32 3 543 71 23
calibrationlab.fabricom.be@engie.com

On-Site Maintenance of Rotating Equipment
Preventieve, voorspellende en correctieve
herstellingen van alle soorten roterende machines.
Bij u ter plaatse
+32 3 543 71 00
contact.workshoplillo.fabricom.be@engie.com

On-Site Instrumentation & Calibration
Afregelen en kalibreren van elektronische en
pneumatische apparatuur, PLC- en DCS-systemen.
Bij u ter plaatse
+32 3 543 71 23
calibrationlab.fabricom.be@engie.com

Panel Building
Ontwerp, constructie en montage van automatiseringsen stroomdistributieborden. Eigen graveerdienst.
In eigen werkplaats
+32 3 870 13 14
contact.panels.fabricom.be@engie.com

Electric Motors Repair Shop
Onderhoud en revisie van laag- en hoogspanningsmotoren, incl. ATEX en nucleair.
In eigen werkplaats
+32 3 542 75 83
contact.emotor.fabricom.be@engie.com

Skid Construction
Nieuwbouw, herstelling en onderhoud van pompen containerskids.
In eigen werkplaats
+32 3 543 71 00
contact.skids.fabricom.be@engie.com

On-Site Machining
Alle aanpassingen en herstellingen van machines,
van standaardwerken tot maatoplossingen.
Bij u ter plaatse
+32 3 543 71 00
contact.osm.fabricom.be@engie.com

Machining & 3D Printing
Ontwerpen, herstellen en bouwen van machineonderdelen, op grote en kleine schaal. Wisselstukken,
prototypes, divers maatwerk en kleine series.
In eigen werkplaats
+32 3 542 75 13
contact.machining.fabricom.be@engie.com

Maintenance Frame Agreements
Integraal onderhoud van uw technische installaties
met een contract op maat, voor complete gemoedsrust. Smeertechnisch onderhoud, onderhoud en revisie
van rolbruggen, integrale projectaanpak en meer.
In eigen werkplaats | Bij u ter plaatse
+32 3 543 71 00
contact.mos.fabricom.be@engie.com

Valve Repair Shop
Herstelling van regelkleppen, handventielen en
veiligheidsventielen. Complete service, van uitbouw en herstelling tot opnieuw inbouwen en
operationeel maken.
In eigen werkplaats | Bij u ter plaatse
+32 3 546 74 70
contact.valves.fabricom.be@engie.com

Welding & Construction Shop
Hoogwaardige las- en constructiewerken op maat.
TIG-lassen, elektrodelassen en halfautomaatlassen.
In eigen werkplaats
+32 3 543 71 00
contact.workshoplillo.fabricom.be@engie.com

Incinerators
Mechanisch onderhoud van verbrandingsovens
en bouw van machines voor de sector.
In eigen werkplaats | Bij u ter plaatse
+32 3 542 75 17
contact.incinerators.fabricom.be@engie.com

Over ENGIE Fabricom
ENGIE Fabricom ontwerpt, realiseert en onderhoudt multitechnische installaties
voor bedrijven en lokale overheden. Zijn oplossingen verbeteren de mobiliteit,
de veiligheid, het aandeel hernieuwbare energie en de distributienetten maar
ook de operationele en energieprestaties in de industriesector. ENGIE Fabricom
en zijn dochterondernemingen zijn actief in België en op internationaal niveau.
ENGIE Fabricom maakt deel uit van ENGIE, dat doeltreffende en vernieuwende
oplossingen ontwikkelt in vier sleuteldomeinen: hernieuwbare energie, energieefficiëntie, vloeibaar aardgas en digitale technologieën.
www.engie-fabricom.com

ENGIE Fabricom
Maintenance,
Services and Panels
heeft vestigingen
in Aartselaar, Lillo
en Zwijndrecht,
maar komen ook
bij u ter plaatse.

Boulevard Simón Bolívarlaan 34
1000 Brussels – BELGIUM

engie.be

