Scheepvaart

Scheepvaart
Pasman Motoren & Aggregaten is binnen de wereld van de (binnen)scheepvaart een gewaardeerde
leverancier van producten en diensten. Als geen ander weten wij dat een schipper moet kunnen
vertrouwen op de installatie in zijn schip; een dag niet gevaren is immers een dag niets verdiend...
Motoren, aggregaten en hydropacks
Pasman levert, installeert en onderhoudt voortstuwings- en boegschroefmotoren, aggregaatsets en
hydropacks van gerenommeerde merken. Voor onze installaties maken wij gebruik van de laatste stand
van de techniek; dit betekent dat onze systemen voldoen aan de geldende emissienormen (CCNR II)
en dat wij bijvoorbeeld ook hybride aandrijftechniek kunnen leveren. In samenspraak met de schipper
of scheepsbouwer worden de meest geschikte componenten gekozen waarbij functionaliteit en kwaliteit
altijd voorop staan. Waar gewenst kan de installatie voorzien worden van een geluidsisolerende omkasting.
De systemen kunnen door ons worden aangesloten worden op nieuwe of aanwezige koelsystemen en
uiteraard kunnen wij ook een passende en geluiddempende rookgasafvoer installeren.
Naast nieuwbouw kan Pasman natuurlijk ook bestaande systemen aanpassen of vervangen.
Service, onderhoud en revisie
Periodiek onderhoud aan uw installatie helpt om uitval te voorkomen, vermindert overmatige slijtage en
beperkt daaruit voortkomende extra reparatiekosten. De reparatie-en onderhoudswerkzaamheden kunnen
we veelal op locatie voor u uitvoeren. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen gebruiken we veelal originele
OEM onderdelen. Voor complexe werkzaamheden en revisies beschikken we in Baak over een moderne
service werkplaats.
Het afsluiten van een service- en onderhoudscontract behoort uiteraard tot de mogelijkheden.
Over Pasman Motoren & Aggregaten
Pasman Motoren & Aggregaten is een internationale onderneming met ruim 30 medewerkers.
Vanuit onze vestiging in Baak bedienen wij onze klanten. Wij zijn werkzaam voor de land- en tuinbouwsector, scheepvaart, industrie en nationale en regionale overheden.
Doordat wij al vele jaren werkzaam zijn voor de (binnen)scheepvaart kennen wij als geen ander de eisen
en wensen van de schippers.
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