
Productiebedrijven geven op jaarbasis  
veel geld uit aan reparatie en onderhoud, 
waarbij gestreefd wordt naar een zo optimaal 
mogelijke balans tussen de inzetbaarheid  
van het productie - equipment en de  
geproduceerde kosten per ton. 

Toch haalt zo’n 30 tot 35% van dit equipment, mede 

veroorzaakt door onjuist smeertechnisch onderhoud, 

niet de technische levensduur. Goed smeerbeleid voor 

machine - onderhoud levert eigenlijk gewoon geld op maar 

wordt in de praktijk door bedrijven vaak toch als 

erg lastig ervaren. PMG is gespecialiseerd in het 

ontzorgen van bedrijven op het gebied van dit 1e - lijns  

preventief smeertechnisch onderhoud. Met méér dan 

15 jaar ervaring in  binnen- en buitenland en een breed team 

van specialisten bent u verzekerd van een optimale  

dienstverlening. 

Vanuit onze Quick scan wordt uw organisatie of een 

gedeelte ervan doorgelicht waarna de aanwezige knelpunten, 

verbeteringen en de mogelijke besparingen zichtbaar  

worden gemaakt. 

We kijken daarbij kritisch naar :

algemene indruk van de maintenance organisatie;

uitvoering en organisatie van alle 1e - lijns  
onderhoudswerkzaamheden;

olievoorraad en -opslag, de logistieke verplaatsingen 
alsmede het daadwerkelijke smeertechnisch onderhoud 
op de locatie.
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Onze benadering onderscheidt zich vooral in het brede 

organisatorische plan-van-aanpak gebaseerd op de 

aanwezige knelpunten binnen uw organisatie. Hierdoor 

ontstaat er een structurele, praktische maar vooral 

heldere aanpak waarbij de (financiële) besparingen 

duidelijk zichtbaar worden. 

Voor de gebieden waar verbetering gewenst is zullen 

er praktische voorstellen worden aangereikt waarna deze 

geïmplementeerd kunnen worden in het 1e - lijns 

preventief (smeer-)technisch onderhoud op uw locatie. 

Desgewenst kunnen onze PMG-specialisten de 

verbeterpunten geruisloos helpen implementeren binnen 

uw bestaande onderhoudsstrategie.

PMG helpt uw organisatie met het inventariseren en 

inrichten van het 1e - lijns preventief smeertechnisch 

onderhoud.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om uw 1e - lijns  

preventief onderhoud volledig over te nemen met onze 

eigen PMG smeertechnisch onderhoudsmonteurs.

Met onze PMG service - organisatie werkt u samen met
een team van onafhankelijke specialisten met bewezen praktijkervaring 

in het 1e - lijns preventief smeertechnisch onderhoud

Rendement
uit uw maintenance?
Investeer in 1e - lijns preventief onderhoud


