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EZN houdt 
uw machinepark 
in topconditie

  

            

           

                

           

            

            

              

             

              

              

           

            

                  

                 

             

EZN is al meer dan 40 jaar lang dé specialist in het onderhouden, reviseren en repareren 

van elektromotoren. Als geen ander weten wij dat uw AC/DC/HS-elektromotoren, reductoren,

ventilatoren en pompen vitale – en dus onmisbare – onderdelen zijn van uw machinepark.

Wanneer dergelijke vitale machines storingen vertonen of uitvallen, is een snelle oplossing

noodzakelijk. Precies hierin onderscheidt EZN zich als efficiënte one-stop-shop: we halen 

het product bij u op (of u brengt het) en zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk weer presteert.

EZN – Elektromotorenfabriek Zuid-Nederland – is een merkonafhankelijk bedrijf met een

unieke meerwaarde. Die meerwaarde zit ’m erin dat alle stappen binnen het revisie- en 

reparatieproces in eigen huis plaatsvinden: snel, vakkundig, kostenbesparend en efficiënt.

Dagelijks repareren en reviseren we op professionele wijze zowat alle typen elektromotoren,

reductoren, ventilatoren en pompen tot 10 ton. Met onze lange staat van dienst kunnen we

een compleet dienstenpakket bieden: van onderhoud en herstel tot diagnose en inspectie.

Het zijn deze pluspunten die EZN tot een gewaardeerde partner maken voor (middel)grote 

organisaties in de maakindustrie. Dankzij ons zeer brede dienstenaanbod, ons topteam van

specialisten en onze hoge servicegraad weet u zeker dat uw machines in topconditie blijven!

 

               

              

           

           

         

         

              

                

           

            

         

              

            

             

            



  
  
 

Revisie en reparatie

In onze moderne werkplaats in Maastricht zijn alle tools voorhanden om mankementen aan

uw machines snel en adequaat te verhelpen. Onze ervaren, ambachtelijk geschoolde vaklui

zijn uitstekend in staat om snel de juiste diagnose te stellen en reparaties in gang te zetten.

Denk hierbij onder meer aan het controleren van (lager)aanpassingen; het testen, reinigen,

drogen en impregneren van wikkelingen; het lassen, verbussen, draaien of frezen van de

assen en passingen; het monteren van nieuwe onderdelen, zoals lagers, pakkingen en seals.

Na een gedegen reparatie of revisie door de professionals van EZN is uw elektromotor, 

reductor, ventilator of pomp weer zo goed als nieuw. Niet alleen van binnen (technisch),

maar ook van buiten, omdat we alle componenten netjes voorzien van een nieuwe laklaag. 

Elk facet van het revisie- of reparatieproces vindt als gezegd bij EZN in-house plaats, door

ervaren vakmensen. Deze one-stop-shopmanier van werken vertaalt zich voor u in een

snelle, flexibele en betrouwbare service en in het gemak van maar één aanspreekpunt.

Overigens bepalen we, vóórdat we voor u aan de slag gaan, in overleg met u of revisie of 

reparatie nog wel interessant is. Liever nog denken we in een eerdere fase al met u mee 

over hoe reparaties zoveel mogelijk zijn te voorkomen. Zo maakt u geen onnodige kosten.

                

          

             

           

           

                  

          

              

         

           

              

           

             

           

             

 

               

              

           

           

         

         

              

                

           

            

         

              

            

             

            



  
  
 

  

            

           

                

           

            

            

              

             

              

              

           

            

                  

                 

             

                

          

             

           

           

                  

          

              

         

           

              

           

             

           

             

Diagnostische service

De eigen diagnostische service die EZN als dienst aanbiedt kan u veel tijd en geld besparen.

Zo kan een tijdig – dan wel periodiek – diagnostisch onderzoek van uw elektrische machines

ongeplande stilstand of uitval helpen voorkomen en daarmee ook onnodig dure reparaties.

Zo kunnen we met behulp van trillingsmetingen en -analyses tijdig eventuele machinefouten

achterhalen. Denk hierbij aan problemen als onbalans, speling, lagerschade, tandwielschade,

wrijving, uitlijnfouten, losheid, elektrische problemen, resonantie, riemfouten en zo meer.

De trillingsmetingen geven een goed beeld van de toestand van de machine. Door de cijfers

van deze metingen (volgens ISO 10816) te analyseren zijn we in staat om snel en precies de

oorzaak van eventuele storingen te vinden. De metingen hebben ook preventieve waarde.

Een andere meetmethode die EZN gebruikt om machines/motoren te diagnosticeren is de 

lagerconditiemeting. Deze meting maakt gebruik van de zogeheten Schok-Puls-Methode, 

die de signalen uit roterende wentellagers gebruikt om de conditie van de machine te bepalen.

Dankzij beide professionele meetmethoden kan EZN u helpen om problemen te voorkomen. 

Onze diagnostische service kunnen we op afroep uitvoeren of op basis van een periodieke

overeenkomst. We denken graag met u mee hoe ú het beste bent gediend.



 
               

                 

               

               

              

       

 
              

               

              

            

                 

 

     

      
         

             

                  

      

        
     

Eigen wikkelafdeling
In onze vestiging in Maastricht beschikken we over een wikkelafdeling. De vakmensen op deze 

afdeling – stuk voor stuk zeer bekwaam in dit specialistische en ambachtelijke werk – wikkelen uw

elektromotoren met gemillimeterde precisie. Hun expertise is onmisbaar in het geval dat uw motoren

verbrand zijn of naar andere spanningen en/of frequenties moeten worden omgewikkeld. Het opnieuw

laten wikkelen van elektromotoren bespaart u geld en door het gebruik van hoogwaardige isolatie-

materialen gaan uw motoren langer mee.

Eigen proefstand
In onze proefstand – en indien gewenst ook op locatie – kan EZN tal van metingen voor u verzorgen:

weerstands- en trillingsmetingen, metingen van onbalans of warmteontwikkeling binnen een

AC/DC/HS-elektromotor, reductor, ventilator of pomp. Cijfers uit deze metingen zijn heel waardevol,

aangezien ze een goed inzicht geven in de staat van componenten en dus van uw machines. 

Op elke DC-motor kunnen we tevens een zogeheten omkeerbelasting uitvoeren en zo een 

gedegen extra controle doen op de bedrijfszekerheid van de motoren.



Eigen transport
Met onze eigen EZN-transportmiddelen kunnen we snel bij u op locatie zijn om motoren of machines

die reparatie, metingen of revisie behoeven op te halen. Dat bespaart u veel tijd, moeite en geld. 

In het uitzonderlijk geval dat onze bus of vrachtwagen onvoldoende geschikt is voor het gewenste 

vervoer, werken we nauw samen met vaste transporteurs die thuis zijn in het vervoer van bijzondere

motoren en machines. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat u zelf de elektromotor, reductor, 

ventilator of pomp naar EZN in Maastricht brengt.

Verkoop elektromotoren
De verkoop van nieuwe AC- en/of DC-elektromotoren is een 6e (!) specialisatie van EZN. Standaard

hebben we AC-motoren tot 15 kW van het merk EMK op voorraad. Grotere vermogens kunnen we

op korte termijn eveneens aan u leveren. Nieuwe DC-motoren zijn snel beschikbaar via onze vaste

leverancier T-T Electric. Andere merken en vermogens zijn eveneens leverbaar. Dankzij dit brede

scala kunnen wij u op de best mogelijke manier van dienst zijn. Informeer gerust eens naar de 

mogelijkheden.

 

Graanmolen 22 | 6229 PA Maastricht

+31 43 3611018 | info@eznbv.nl | www.eznbv.nl
(Klanten zijn altijd van harte welkom. Leveranciers graag afspraak maken)

EZN B.V. maakt sinds 2014 deel uit van de in Duitsland gevestigde moedermaatschappij 

Vogelsang Service Group. Als partner binnen het internationale netwerk van deze groep kunnen we u van dienst zijn 

met hoogwaardige expertise en een compleet dienstenpakket.

WWW.VOGELSANG.COM

        
     

 
              

               

             

            

             

     

 
                  

         

           

                

             

         


