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Producten
Pasman ontwikkelt, levert en installeert een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige producten, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van merken als Caterpillar, John Deere en Yanmar.

• Motoren:  Nieuwe, gereviseerde en gebruikte diesel- en gasmotoren. 

• Generatorsets:     Compacte portable generatorsets.
 Standaard generatorsets met of zonder omkasting. 
 Scheepvaart generatorsets.
 Custom made Pasman generatorsets. 

• WKK-installaties: Bio-, stort- of aardgas WKK-installaties. 

• Pompsets:    Standby pompsets met hoge capaciteit voor het wegpompen van water.
 Zand- en baggerpompen.
 Hydropacks voor de aandrijving van machines.

• Omkastingen: Pasman solide geluidsisolerende omkastingen in staal, RVS of aluminium.  

Pasman industriële automatisering, duurzame energie en hybride aandrijftechniek
Pasman loopt voorop in de ontwikkeling van inventieve, duurzame en milieuvriendelijke producten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken en technisch hoogwaardige componenten. 

• Besturingstechniek: Eenvoudige tot gecompliceerde besturingstechniek voor alle denkbare toepassingen. 
 Naadloze integratie in bestaande besturingssystemen door toepassing van de
 nieuwste technieken en gebruiksvriendelijke interfaces.
 Toepassing van PLC-besturingen inclusief alle industriële datacommunicatie middels  
 CAN, CAN J1939, Modbus, PROFINET, TCP/IP en wireless ethernet.
 Gebruik van merken als Siemens Simatic, Comap en Schneider Electric.
 
• Duurzame energie: Inventieve systemen waarbij de met behulp van wind, water en zon opgewekte 
 energie gecombineerd, opgeslagen en gebruikt kan worden.
  Duurzame oplossingen voor de vervanging van fossiele brandstoffen.
  Toepasbaar als modulair systeem.

• Hybride aandrijving: Hybride of elektrische aandrijving voor de scheepvaart ter vervanging van of in   
   aanvulling op de conventionele verbrandingsmotor.
 Verbetering van het rendement en reducering van brandstofverbruik, onderhouds-
 kosten, geluidsniveau en de uitstoot van schadelijke stoffen.
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Revisie, service & onderhoud
• Revisie, service en onderhoud van industriële motoren, scheepsmotoren, aggregaten, 
  WKK-installaties, pompen, etc. 
• Ongeacht welk merk, formaat, cilinderinhoud of vermogen. 
• Werkzaamheden kunnen waar mogelijk gedaan worden op locatie in binnen- en buitenland 
   of in onze werkplaats in Baak.
• Alle voorkomende revisiewerkzaamheden zoals het boren en honen van cilinders, vlakken  
  van koppen,cilinderkop revisie, krukassen slijpen etc.

Onderdelen
• Snelle levering van veel OEM-parts (Original Equipment Manufacturer).
• Uitgebreid assortiment, o.a. oliefilters, pakkingen, v-snaren, keerringen, bougies, etc.
• Voor alle merken en types.

Engineering en constructie
• Doordachte ontwerpen gemaakt in 3D met behulp van Solid Works.
• Ontwerp en realisatie van speciale constructies in staal, RVS en aluminium.
  Bijvoorbeeld: speciale behuizingen, custom made frames, ventilatie- en rookgaskanalen, etc.

Specifieke diensten
• Rookgasanalyse met behulp van mobiele digitale meetapparatuur.
• Laseruitlijning van motoren, keerkoppelingen, schroefassen, pompen, etc.
• Testen van systemen op vermogen en waardes op de testbank.

Service en Onderhoudscontract
• Periodiek vastgelegde controle en onderhoud van uw installatie.  
• Maandelijks een vastgesteld tarief waarmee de kosten van vooraf bepaalde werkzaamheden 
  voor een vastgestelde periode afgedekt zijn.
• Mogelijk voor nieuwe en bestaande installaties.

Over Pasman Motoren & Aggregaten
Pasman Motoren & Aggregaten is een internationale onderneming met circa 30 medewerkers.
Al sinds 1979 bedienen wij onze klanten vanuit onze vestiging in Baak. 
Wij zijn onder andere werkzaam voor de scheepvaart, industrie, bouw- en infrasector, 
land- en tuinbouwsector en nationale en regionale overheden.


