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Werkgebieden
TSO Maintenance levert diensten aan
bedrijven in de volgende sectoren:
•
•
•
•
•
•

voedings- & genotmiddelen
industrie
farmaceutische industrie
grafische industrie
petrochemische industrie
kunststof- & metaal industrie
verpakkingsindustrie

Multifunctioneel inzetbaar
Onze medewerkers beschikken niet alleen over de benodigde ervaring, opleiding
en vakkennis. Maar onderscheiden zich ook door hun enthousiasme, motivatie
en doorzettingsvermogen.
Verder zijn onze vakmensen werkzaam in de volgende functies:
Elektrotechnici

Servicemonteurs

Onderhoud-/ storingsmonteurs

Mechatronica monteurs

Werktuigbouwkundigen

Machinebouwers

Allround technici

Diensten
TSO Maintenance levert de
volgende diensten :
•
•
•
•
•

Installatie, montage, in bedrijf
stellen van productielijnen.
Machineparkbeheer, service &
onderhoud.
Machinerevisie in eigen beheer
Preventief onderhoud.
Consignatie- & storingsdiensten.
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Onze aanpak
Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u tal van mogelijkheden bieden. Bij TSO staan deze wensen van haar opdrachtgevers centraal. Betrokkenheid, vakkennis en een coöperatieve instelling
zijn voor TSO bouwstenen voor een duurzame relatie met u als opdrachtgever.
Door het vastleggen van veiligheidsregels en bedrijfsprocessen zorgen we continu voor verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Mede door het volgen van de VCA*
richtlijnen ontstaat een manier van werken waarmee we kunnen voldoen aan de verwachtingen
van onze opdrachtgevers.
Machineparkbeheer, service & onderhoud

Machinerevisie in eigen beheer

TSO voert steeds vaker werkzaamheden uit onder eigen regie.
Deze dienst heeft een multidisciplinair karakter. Dit wil zeggen
dat we elektrotechnische en werktuigbouwkundige projecten
uitvoeren en service bieden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook hier maken we heldere afspraken en is service gerichtheid, meedenken met de klant in combinatie met
technische kennis de basis voor een constructieve samenwerking. Wij kunnen uw gehele service trajecten verzorgen van
scoping, management, engineering tot uitvoering.

TSO heeft een werkplaats ingericht om onze klanten nog beter van
dienst te kunnen zijn. De werkplaats is vooral bedoeld om extra
service te kunnen verlenen.
Iedere onderhoudsmanager zal met het volgende voorbeeld bekend
zijn;
U heeft bijvoorbeeld een onderhoudstop ingepland en gedurende
de inspectieronde blijkt dat er een as dermate versleten is dat u
zeker weet dat de volgende stop niet gepland zal plaatsvinden. Het
bedrijf waar u normaal uw verspanende werkzaamheden uitbesteed is dicht vanwege vakantie of heeft al een spoedorder. Kortom
u heeft een probleem.
Wij garanderen u een snelle service en kunnen afspraken met u
maken over 24/7 dienstverlening.

Preventief onderhoud
Deze service is speciaal bedoeld voor bedrijven die bv. geen
eigen TD hebben of niet genoeg mensen hebben om het jaar
door de noodzakelijke onderhoudstaken te verrichten.
Andere oorzaken zijn dat eigen personeel specialistische kennis
te kort komt of juist te specialistisch is voor eenvoudige
onderhoudstaken. Ook produceren veel bedrijven 24/5 waardoor de machines alleen in het weekend onderhouden kunnen
worden en het lastig is dit met eigen personeel in te vullen.

Consignatie & Storingsdiensten
TSO biedt u om met behulp van vakbekwaam personeel uw
storing- en of consignatiediensten 24/7 in te vullen.
Wij bieden tal van mogelijkheden afhankelijk van uw wensen
kunt u kiezen voor wat het beste aansluit bij de behoefte van
uw bedrijf. Ondersteuning van uw eigen TD of simpelweg dit
specialisme outsourcen.

Diensten productielijnen
Een zo hoog mogelijke output van een productielijn – met de
gewenste kwaliteit – is een doelstelling waaraan heel veel bedrijven iedere dag werken om de kosten per eenheid geproduceerd
product zo laag mogelijk te houden. Zowel machine als menselijke
factoren spelen daarbij een grote rol. Productieplanning,
lijnautomatisering, wat meet je in een lijn, onderhoud en uiteraard
de menselijke factor zijn belangrijke onderwerpen die dan aan de
orde zijn . TSO weet als geen ander deze belangrijke factoren te
combineren met optimale dienstverlening en supervisie om
vervolgens een zo hoog mogelijke productiviteit voor haar
opdrachtgevers te bereiken. Ook het
installeren, monteren en in bedrijf stellen
van productielijnen behoort tot onze
dienstverlening.
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