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Pasman Motoren & Aggregaten; Uw full service partner
Behalve leverancier is Pasman Motoren & Aggregaten ook de aangewezen partner voor service, 
onderhoud en revisie van uw installatie. Wij verrichten alle voorkomende reparatie- en onderhoudswerk-
zaamheden aan industriële motoren, scheepsmotoren, aggregaten, WKK-installaties etc.

Service en onderhoud
Periodiek onderhoud aan uw installatie helpt om uitval te voorkomen, vermindert overmatige slijtage en 
beperkt daaruit voortkomende extra reparatiekosten. 
De reparatie-en onderhoudswerkzaamheden kunnen onze monteurs veelal op locatie voor u uitvoeren. 
Om de kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen waarborgen gebruiken we originele OEM onderdelen. 
Voor complexe werkzaamheden en revisies beschikken we in Baak over een moderne service werkplaats.

Emissiemetingen
Pasman Motoren & Aggregaten beschikt over mobiele digitale meetapparatuur voor professionele rook-
gasanalyse. Met de apparatuur kan o.a. de NOx-uitstoot (stikstofoxide) van elk type verbrandingsmotor 
met uiterste precisie worden vastgesteld.

Uitlijnen
Voor nieuwe en bestaande installaties is het van groot belang dat de aandrijfcomponenten met de grootste 
nauwkeurigheid uitgelijnd zijn. Om die nauwkeurigheid te kunnen realiseren maken wij gebruik van laser- 
uitlijning. Voordeel van laseruitlijning is dat de meting snel kan worden uitgevoerd, waarbij alle meet-
gegevens en resultaten in een uitgebreid rapport worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn 
als u aanspraak wilt maken op uw verzekering bij motorschade. 

Laseruitlijning is geschikt voor:
• Preventieve controles
• Motoren, keerkoppelingen, schroefassen en pompen
• Elektromotoren, compressoren en waterpompen
• Lijnboringen van cilinderblokken
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Revisie
Wanneer een installatie dermate veel draaiuren heeft dat regulier onderhoud niet meer voldoende is om 
de betrouwbaarheid te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om te reviseren. 
Vrijwel elk type verbrandingsmotor kan door ons gereviseerd worden, ongeacht merk, formaat, cilinder-
inhoud of vermogen. 
Revisies kunnen waar mogelijk op locatie of anders in onze service werkplaats in Baak uitgevoerd worden. 
Na het uitvoeren van de revisiewerkzaamheden kan het systeem intensief getest worden op onze testbank.

De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren: 
• complete de- en montage van motoren  • vlakken van motorblokken 
• boren van cilinders     • vlakken van cilinderkoppen
• honen van cilinders     • laswerk aan aluminium
• cilinderkop revisie      • draaiwerk 
• slijpen van krukassen     • freeswerk
• balanceren van krukassen     • etc.

Reparatie- en onderhoudscontract
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van aantrekkelijke reparatie- en 
onderhoudscontracten. Met een reparatie- en onderhoudscontract blijft uw installatie in perfecte conditie. 
U betaalt maandelijks een vast tarief waarmee de kosten van vooraf bepaalde werkzaamheden voor 
een vastgestelde periode afgedekt zijn. Het tarief van uw Reparatie- en Onderhoudsovereenkomst 
hangt uiteraard af van het model en type van de installatie, het aantal draaiuren en de contractduur. 
Verder bepaalt u zelf welke werkzaamheden er in het contract worden opgenomen. Dit kan variëren 
van periodieke controles en preventief onderhoud tot aan het uitvoeren van reparaties inclusief het 
vervangen van (slijtage)onderdelen. 

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 tuinbouw-
sector, scheepvaart, industrie en nationale en regionale overheden.


