
Razendsnel, ijzersterk en niet-chemisch

service, onderhoud,  
installatie 
en opleiding

Innoverende expertise voor een 
optimaal onderhoud



Wij begrijpen uw uitdaging 

U kunt op onze hoogopgeleide specialisten vertrouwen 

voor (al dan niet periodiek) onderhoud van uw lasma-

chine. U kunt tevens bij ons terecht voor betrouwbare 

reserveonderdelen, project- en productadvies, technische 

haal het beste uit uw 
lasmachine
Het serviceteam van Aeson zorgt ervoor dat u op locatie kunt beschikken over deskundige en 
ervaren engineers en onderhoudsmedewerkers. Dankzij ons specialisme op het gebied van 
non-chemical plastic welding kunnen we snel de benodigde specialistische ondersteuning bieden. 

documentatie, onderhoudsservices en professionele 

begeleiding op het gebied van veiligheid, kalibratie,  

trainingen voor uw personeel voor veilig machine-

gebruik, instellen van de machine op nieuwe  

productielijnen en bijpassend gereedschap op maat.

Snel Bij een storing wordt u 

binnen één werkdag geholpen

Altijd dichtbij Er is altijd een 

servicepartner bij u in de buurt

onze toegevoegde waarde



• Nadruk op minimale stilstand van installaties 
• Opstellen van programma’s voor serviceniveau- en onderhoudsbeheer 
• Periodieke audits van installaties 
• Levering van originele kwaliteitsonderdelen

Landelijke service

Voor de werking van uw machine wilt u kunnen ver-

trouwen op de kwaliteit van Aeson. Met onze landelijke 

servicedekking en uitgebreid servicenetwerk ondersteunen 

wij u snel, professioneel en met persoonlijke aandacht, in 

heel Nederland. Onze specialisten zijn dan ook snel en 

efficiënt in het opsporen en oplossen van storingen en het 

perfect onderhouden van uw lasmachine. Verder leveren 

we reserveonderdelen en kunnen we uw medewerkers die 

waarborg optimale prestaties en 
lage kosten van eigendom

onze appratuur bedienen opleiden of begeleiden  

voor veilig gebruik.

Waarom service en onderhoud voor mijn lasmachine? 

Een lasmachine heeft onderhoud nodig. Zo verlengt u 

de levensduur en haalt u een hoger rendement uit uw 

productie. Bovendien verkleint u de kans op storingen en 

onveilige situaties. Met een goed werkende lasmachine 

bent u altijd verzekerd van een minimale productietijd. 

onze toegevoegde waarde

Deskundig De monteurs van 

onze servicedienst zijn echte vak-

mensen met jarenlange ervaring 

Persoonlijke service De monteurs 

komen graag bij u over de vloer 

Goed advies U krijgt advies over 

energiezuinig en veilig gebruik van 

uw lasmachine 

Bespaar tijd Laat uw machine goed 

instellen voor de optimale productietijd Aeson beschikt over ervaren service- en onderhoudsmonteurs.  

Maak eenvoudig een afspraak! Bel +31 35 52 33 828



zekerheid van 
onze service

Razendsnel, ijzersterk en niet-chemisch

Wij bieden u een helder en transparant 

SLA (Service Level Agreement) waarmee 

u service op maat kunt afspreken. 

Uw voordelen

• Service op maat 

• Heldere afspraken 

• Gegarandeerde responstijden 

• Minder downtime van uw installatie 

• Preventief onderhoud buiten uw 

 hoogseizoen 

 

Indien u zich niet wilt binden middels 

een contract, maar incidenteel gebruik 

wilt maken van onze serviceorganisatie 

dan kan dat natuurlijk ook. 

Aeson beschikt over ervaren service- en 

onderhoudsmonteurs. Zij kennen uw 

machines door en door, zodat juist zij 

in staat zijn om optimaal en efficiënt 

service uit te voeren aan uw lasmachine. 

Maak direct een afspraak met een  

monteur.  Bel +31 35 52 33 828

Aeson bv

Havenstraat 52 | 1271 AG Huizen 

Nederland | T +31 35 5233828 

info@aeson.nl | www.aeson.nl

heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder.
Ga voor meer informatie naar www.aeson.nl




