service & maintenance
Bereikbaarheid, vakkundigheid, organisatie en ondersteuning
De dienst Service & Maintenance van Eekels kent een uiterst professionele
opzet. Deze vakkundige services bieden wij aan vanuit een gedegen maintenance organisatie.

Capaciteit, kunde en flexibiliteit
Wij bieden diensten met een breed scala aan technische specialisten.
Eekels beschikt over uitgebreide fabricagefaciliteiten op meerdere
locaties. Deze zijn snel inzetbaar voor nieuwbouw en onderhoud met
diverse technische specialiteiten. Onze organisatie stelt ons in staat ook
op onverwachte situaties flexibel en kundig te reageren.
24 uur servicedienst: uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd
Op basis van 24 uur servicedienst garandeert de dienst Service &
Maintenance u een optimale borging van uw bedrijfscontinuïteit, waar u
ook bent gevestigd.
Streven naar lange termijn partnerships
Binnen al deze disciplines staan wij open voor uw uitdagingen. Samen
met u zoeken wij, op een zeer realistische manier, naar de beste aanpak.
Lange termijn partnerships zijn hierbij het streven.
Succesvol samenwerken met specialisten
Eén aanspreekpunt, één heldere flexibele organisatie, jarenlange kennis
en ervaring, hands on ondersteuning; gekoppeld aan de hoogste prioriteit:
veiligheid en kwaliteit. Factoren die garant staan voor ons en vooral úw
succes. Samenwerkend met uw eigen organisatie of geheel
zelfstandig het project voor u uitvoerend. Kortom, een grote groep
technische specialisten staat dagelijks klaar om uw ambities waar te
kunnen maken.
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service & maintenance
Daadkracht, flexibiliteit en slagvaardigheid
de kreten van de werktuigbouwkundige afdeling van
Eekels. Onze technische dienstverlening is gebaseerd
op daadkracht, flexibiliteit, slagvaardigheid en
betrokkenheid op het gebied van:
Service & Maintenance
Engineering & Fabrication
Projects & Shut Downs
Airfin Coolers
Skid Mounted Units

Eekels werkt onder meer in de volgende branches
Scheepsbouw

Procesindustrie

Infrasector

Machinebouw

Containerschepen

Olie en Gas

Waterzuiveringen

Speciale machines

Kabelleggers

Chemie

Drinkwaterbehandeling

Hijskranen en heimachines

Marineschepen

Delfstoffen

Bruggen en sluizen

Wikkelmachines

Coasters

Papier en karton

Stuwen en gemalen

Meetapparatuur

Tankers

Food & Pharma

Baggerschepen

Glas

Auto carriers

Recycling

Bevoorradingsschepen

Beton en steen

Drogeladingschepen
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