
Onze service en onderhoudsdiensten 
omvatten onder andere:

• 24/7 directe ondersteuning van software-engineers
• Field Service Engineers, E/M Engineers, Technical
Supervisors.
• Snelle levering spare parts
•• Onderhoudsmanagement
• On-site preventief onderhoud, inspecties,
 onderhoudscans, reparaties, oplossen van storingen.
• Begeleiding/coördinatie van uw onderhouds-
management
• Machine monitoring
• Uitvoeren analyses (OEE/Onderhoud ROI)
•• Gericht en onderbouwd advies voor onderhoud, 
renovatie of vervanging van (onderdelen van) uw 
machines
• Trainen van uw TD en operators.

Grimbergen - Service
U wilt het maximale uit al uw machines en equipment halen. En tegelijkertijd wilt u op een veilige, efficiënte 
en duurzame manier kunnen werken. Om uw machines en processen optimaal te laten presteren en continu 
te blijven verbeteren heeft u behoefte aan een vakkundig,  betrouwbaar en  flexibel team op het gebied van 
service, onderhoud en onderhoudsmanagement. Op basis van uw specifieke wensen  en  eisen wordt er een 
maatwerk servicepakket samengesteld, exact aansluitend op uw behoeften en werkprocessen.

Spare PartsSpare Parts
De continuïteit  en  kwaliteit  van  uw  machines zijn van groot belang voor de resultaten van uw bedrijf.  Om 
stilstand van machines en kwaliteitsverlies te minimaliseren is het naast preventief en dynamisch onderhoud 
ook noodzaak om te zorgen dat de juiste spare part op de juiste plek ligt.  Met een uitgebreide ervaring met  
het analyseren van kritische delen in machines is  Grimbergen uw  ideale  spare part partner.   Naast het snel 
kunnen produceren en leveren  van  spare  parts  kan  Grimbergen  u  ook adviseren welke delen kritisch zijn. 
Hierdoor wordt  het overzichtelijk voor uw bedrijf  welke  delen er op voorraad aangeschaft moeten worden 
én, net zo belangrijk, welén, net zo belangrijk, welke niet op voorraad hoeven te liggen.

Machine Adoption
In uw bedrijf staan diverse machines van net zoveel  verschillende  leveranciers.  Het resultaat hiervan is dat
voor het onderhoud van uw machines er een grote diversiteit  aan  bedrijven over  de  vloer komen.  Om de 
kosten en tijd hierin te reduceren  is  Grimbergen  uw  onderhoudspartner voor  uw  volledige  machinepark. 
Grimbergen adopteert  als  het  ware  de  onderhoudskennis en -vaardigheden voor uw machine park. Naast 
onderhoud bevindt het volledig naar wens reviseren en upgraden van uw machines  en de besturing zich tot 
de mogelijkheden.de mogelijkheden.

Kwaliteit
Uiteraard is kwaliteit en veiligheid uw en onze grootste zorg. Binnen Grimbergen hanteren wij dan ook zowel 
voor onze productieprocessen als voor de kwaliteit van onze producten een continu verbeterplan. Niet alleen 
uit de certificaten zoals ISO-9001, VCA++ en de gehanteerde machinebouw richtlijnen  blijkt Grimbergen de 
juiste partner te zijn, maar ook aan de groeiende referentielijst van bedrijven die alleen de hoogste kwaliteit 
eisen van hun equipment, is te zien dat Grimbergen staat voor kwaliteit.

Binnen  de  staalverwerkende   industrieën  bieden  wij 
diverse mogelijkheden op gebied van Service en Onder-
houd.   Naast  de  staalbewerkende  industrie  zijn  onze 
servicediensten  uitermate  geschikt  in  met  name  de 
scheepsbouw-en offshore-industrie. Ons streven is dan 
ook  dat  al  uw  machines  en  systemen  zo  efficiënt en 
betrouwbaar betrouwbaar  mogelijk  blijven  functioneren en continu 
up-to-date blijven. Hiermee wordt het optimale verloop 
van  de  productie-,  handling-   of  logistieke  processen 
gewaarborgd.

Naast   de   staalverwerkende   industrieën   hebben  wij 
decennia ervaring  in  de prefab betonsector.   Wij weten 
raad  met productie-, handling- en  logistieke  processen 
van alle soorten prefab betonproducten.van alle soorten prefab betonproducten. Onze expertise 
in span- en ontspansystemen ten behoeve van voorge-
spannen  betonproducten  maakt  ons  vooroplopend  in 
bijvoorbeeld de dwarsligger industrie.Uiteraard is onze 
service en onderhoud  ook  in  deze  industrieën volledig
ingericht  om  enkel   het beste   uit   uw   machines   en 
systemen te halen en de productie  zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen.te laten verlopen.
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In 1945 werd het bedrijf  door Henk  
Grimbergen  opgericht als smederij. 
Al  snel  werden  de  activiteiten  uitgebreid 
voor  invulling  te  geven   aan   de behoefte 
aan     machines     en    werktuigen     in   de  
omliggende  industrieën. In  de loop van de 
jaren     ontwikjaren     ontwikkelde    Grimbergen    onder 
aanvoering   van  tweede  generatie  Freek 
Grimbergen   door   tot  een  internationaal 
opererende   speler   op    het    gebied   van 
maatwerk machinebouw  en  
totaaloplossingen in de vorm van complete 
productiesystemen   voor   de   zwaardere 
industrie.    industrie.    Inmiddels    staat  de  kleinzoon 
van  de  oprichter  (Henk-Jan)  aan  het roer, 
nog altijd met de koers gericht op 
klantspecifieke   machines   en   logistieke 
systemen,  en trouw   aan   de  filosofie  die  
al  drie  generaties  hoog  wordt  gehouden: 
samen met onze klanten wordt altijd weer 
gegekomen tot de best passende oplossingen 
om   hun  productie-inrichting  optimaal  te 
laten draaien en continu te blijven verbeteren. 

Naast de lange historie en bestendige koers 
is de  grootste  waarde  van  het  bedrijf het 
buitengewoon   gemotiveerde   team   van 
mensen  met   jarenlange  ervaring   in   alle 
mogelijmogelijke   disciplines,  durf   en   vooral  
innovatief vermogen. Altijd met de focus 
op het beste resultaat voor onze klanten.

Over ons
Waarom?      Onze klanten werken continu 
aan het produceren van nieuwe en betere 
producten  op  de meest veilige, efficiënte 
en duurzame manier mogelijk.

Hoe?       Grimbergen is voor u als klant uw 
partner  gedurende  de  totale  levensduur 
van uw productiefaciliteiten; samen vinden van uw productiefaciliteiten; samen vinden 
en realiseren wij de best passende oploss-
ingen   voor   een   optimale   prestatie   en 
tevens  voor  continue  verbeteringen  van 
uw productiesystemen.

Wat?  Grimbergen ontwerpt, realiseert en 
installeert innovatieve op maat gemaakte 
machines en logistiemachines en logistieke systemen, en biedt 
een compleet service en onderhoudspakket 
op deze systemen.

“De Grimbergen Filosofie”“De Grimbergen Filosofie”
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H. J. Grimbergen b.v.
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