TRAILER-ASSEN REVISIE
KOSTENBESPAREND EN EFFICIËNT
Ervaring en zorgvuldig opgebouwde specialismen
spelen een belangrijke rol in de dienstverlening van
Terberg Hoogeveen. Zo verzorgen wij reparaties aan
alle mogelijke soorten assen.
Revisie geeft assen een tweede leven en kan ook uitkomst bieden
bij schade. In onze werkplaats reviseren wij onder meer complete
opleggerassen, waarbij we de eindtappen zo nodig compleet
opnieuw vervaardigen. Assen met scheur- of breukvorming worden
vakkundig gelast of aan de binnenzijde versterkt met buis- of
nieuwe passtukken, en in de oorspronkelijke stand doorgezet zodat
de wiellucht en uitlijning weer optimaal zijn.
Bovengenoemde werkzaamheden voeren wij ook uit bij aangedreven
truckassen en fuseestukken. Vaak kunnen we hier kostenbesparend
te werk gaan door bijvoorbeeld bij een aangedreven achteras de
cardanklok te laten zitten. Deze reparaties kunnen we ook uitvoeren
bij andere objecten waar assen onder geplaatst zijn.
Vakmanschap in combinatie met geavanceerde apparatuur
zorgt voor een langetermijnresultaat en kostenbesparing. In de
werkplaatsen van Terberg Techniek wordt gebruikgemaakt van
JOSAM apparatuur en richtvloer. Met behulp van inductie, waarbij
staal en aluminium plaatselijk enige seconden verhit worden, kan
efficiënt worden gewerkt.
Terberg Hoogeveen is een gespecialiseerd servicecentrum voor
trucks, getrokken materieel en bestelwagens. Terberg Techniek is
onderdeel van de Terberg Group.
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