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Vandeputte – Uw partner voor controle, onderhoud en herstelling
Waarom een beroep doen op Vandeputte voor controle, onderhoud en keuring van uw onderhoudsgevoelige producten?
We zetten de 4 belangrijkste redenen graag voor u op een rijtje:
Een overzichtelijke, gestructureerde A tot Z opvolging
Wij vinden het belangrijk dat u op elk ogenblik een overzicht kan krijgen van de status van uw onderhoudsgevoelige producten
Daarom worden alle producten die bij Vandeputte arriveren geregistreerd en voorzien van een testverslag.
Op die manier kunnen we u ook tijdig verwittigen wanneer een volgend onderhoud wenselijk is.
Voor al uw vragen, kan u terecht bij 1 aanspreekpunt.
Gegarandeerde kwaliteit dankzij gecertiﬁceerde technici met ervaring
Vandeputte werkt met eigen technici, die een beroep kunnen doen op jarenlange ervaring.
Zij voeren uitsluitend onderhoud uit voor merken waarvoor ze een speciﬁeke opleiding hebben gekregen en waarvoor
ze gecertiﬁceerd zijn door de desbetreffende fabrikant.
Beschikt de fabrikant niet over een certiﬁcatieverplichting of opleiding?
Dan worden de instructies opgevraagd en wordt de fabrikant geconsulteerd alvorens het onderhoud op te starten.
On en Off site dienstverlening mogelijk
Onze werkplaats te Puurs (België) is uitgerust met de nodige tools zoals een ademluchtcompressor, testbanken,
kalibratiestations voor gasdetectie en professionele was- en droogmachines met hoge capaciteit.
Wenst u de artikelen snel weer in te zetten? Dan komt onze technieker graag ter plaatse met de mobiele servicewagen.
Een aanvraag tot on site werkzaamheden wordt steeds geëvalueerd in onderling overleg en op basis van het aantal
te onderhouden toestellen, de uit te voeren werkzaamheden en de locatie waar deze uitgevoerd zullen worden
Snelle doorlooptijd
Om te garanderen dat te werken in een zo kort mogelijke tijdspanne uitgevoerd kunnen worden, investeert Vandeputte in een
onderhoudsmagazijn waar maar liefst 400 verschillende onderdelen op voorraad gehouden worden.
Is het juiste onderdeel toch niet voorradig? Dan kunnen we rekenen op wekelijkse leveringen van onze leveranciers.
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HERKEUREN VAN
PERSLUCHTFLESSEN
Waarom uw persluchtﬂessen laten keuren?
Het is wettelijk verplicht om persluchtﬂessen voor ademlucht 5 jaarlijks te laten herkeuren tot het einde van de levensduur
is bereikt. Deze verplichting geldt voor zowel stalen als composiet ﬂessen. Voor oudere composietﬂessen kan de termijn
zelfs nog op 3 jaar vastgelegd zijn.

Wat houdt de herkeuring in?
Volgende stappen worden uitgevoerd bij herkeuring van een persluchtﬂes:
• Eventueel resterende lucht wordt m.b.v.
compressor afgelaten

• Vullen van de persluchtﬂes
• Vervanging van de O-ring van de kraan

• Demontage van de kraan

• Voorzien van een stop, indien niet aanwezig, en verzegeling

• Versturen naar en ophalen bij de ofﬁciële
keuringsinstantie

• Opmaken van een testrapport

• Montage van de kraan (de kraan die origineel op de ﬂes
stond wordt terug gemonteerd)

• Registratie van de persluchtﬂes, alsook de uitgevoerde
werkzaamheden in de Vandeputte database.

Naast het standaard herkeuren hebben we ook de mogelijkheid om nieuwe kranen en stoppen te monteren of aanpassingen zoals het aanbrengen van een uistroombeveiliging – uit te voeren.
Uit veiligheidsoverwegingen voorzien wij alle ﬂessen van een stop. Hiervoor wordt een meerprijs aangerekend indien niet
aanwezig bij ophaling of levering van de ﬂes.
In geval van een afkeuring kan Vandeputte ook instaan voor de vernietiging van de afgekeurde ﬂessen en het aanleveren van
het nodige bewijs van vernietiging.

Waar wordt het onderhoud uitgevoerd?
De voorbereiding en nazorg van herkeuring van ﬂessen kan enkel in onze eigen werkplaats gebeuren.
De keuring zelf wordt uitgevoerd in samenwerking met de erkende keuringsinstantie.

Welke persluchtﬂessen kan Vandeputte voor u herkeuren?
Alle persluchtﬂessen bestemd voor ademlucht kunnen door
Vandeputte aangeboden worden voor herkeuring.
De herkeuring is immers merkonafhankelijk. In het geval van
stalen ﬂessen kunnen deze - indien vereist na controle ook worden gestraald aan de binnenkant en opnieuw
geschilderd worden.

Registratie en vervolgafspraken
Alle uitgevoerde werkzaamheden en vervangen onderdelen
worden samen met een testrapport in onze database
bijgehouden.
Vóór het volgende keuringsinterval is verstreken
ontvangt u van ons een oproep tot keuring.
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