
Visie en totale steun!

Mr Fukui: “Dat MP nu ook de grote rotoren 
kan servicen is natuurlijk een reuzenstap 
voorwaarts. Maar anderzijds zullen ook de 
klanten met kleinere machines hun voordeel 
doen bij de nieuwe infrastructuur, zoals bv. de 
hoogtoerenbalanceermachine.”

MP: Hoe zit het met niet-Mitsubishi machines?

Mr Fukui: “Deze nieuwe faciliteit is ook volledig 
uitgerust om de  inspectie en reparatie van 
rotoren van niet-Mtitsubishi gas-en 
stoomturbines te verzorgen.”

MP: Wat is uw boodschap aan MP en de 
medewerkers in de nieuwe rotorshop?
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“Dit is de eerste keer dat Mitsubishi een eigen 
rotor inspection & repair heeft in Europa”

Mr. Fukui, CEO Mitsubishi Power Systems Europe, Ltd.
[ ]
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MP: Meneer Fukui, wat is het belang van 
de nieuwe rotorshop voor Mitsubishi, hoe 
past dit in uw servicestrategie?

Mr Fukui: “Dit is de eerste keer dat Mitsubishi 
een eigen rotor inspection & repair heeft in 
Europa, ondanks het feit dat we hier over de 
jaren al meer dan 100 root gas-en 
stoomturbines van groot formaat hebben 
geleverd. Met deze nieuwe rotorshop kunnen 
we eindelijk voldoen aan de wensen van onze 
klanten op het gebied van service en zo hun 
tevredenheid verhogen.”

MP: Welke markten zal de nieuwe 
rotorshop bedienen?

Mr Fukui: “Wij kunnen nu de gas- en 
stoomturbines servicen van onze klanten in 
de hele EU, Noord-Afrika, Turkije en de GOS-
landen.”

MP: Gaat MP zich nu richten op de ‘grote’ 
machines, of kunnen klanten met lichtere 
machines nog altijd op onze support rekenen? 

Mr Fukui: “De nieuwe rotorshop zal veel 
toegevoegde waarde opleveren voor MP en 
ik weet zeker dat al onze medewerkers er fier 
op zijn en zich verder zullen inzetten om onze 
klanten het hoogste niveau van service te 
leveren. 

 
Als gevolg van de wereldwijde financiële crisis 
kwamen veel van onze klanten, zoals 
papierfabrieken, raffinaderijen, staalfabrieken 
e.d. in een moeilijke situatie terecht. Maar ik 
denk dat de situatie zich binnenkort zal 
herstellen en dat zij spoedig een beroep 
zullen doen op onze diensten voor de 
hoognodige service aan hun machines.”

Een gesprek met dhr. Fukui, CEO van 
Mitsubishi Power Systems Europe Ltd.
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De realisatie van een grootschalig project als onze nieuwe rotorshop zou 
onmogelijk geweest zijn zonder de visie en de totale steun van Mitsubishi Heavy 
Industries.

We hadden een gesprek met Akio Fukui, CEO van Mitsubishi Power Systems 
Europe, Ltd.

Beste klant,
medewerker, leverancier,

Onze jongste nieuwsbrief is voor een groot deel gewijd aan iets waar we jarenlang van gedroomd hebben: onze nieuwe 
rotorshop in Zwijndrecht. Hij is er en hij is volledig operationeel. Elders in deze newsletter leest u meer over draaibanken, 
balanceermachines en alle andere state-of-the art technologie die nu ter beschikking van onze klanten staat. Akio Fukui 
van Mitsubishi Power Systems Europe en Johan De Coster, CEO van Maintenance Partners, vertellen ons over de 
strategische visie achter deze investering. 

Met de ingebruikname van onze nieuwe rotorshop maken we de cirkel rond. Maintenance Partners heeft van bij de start 
onderhoud gedaan aan rotoren van turbines en generatoren. De kennis en de ervaring waren er dus al. Dank zij de 
investering in Zwijndrecht, met o.a. een hogetoerenbalanceermachine, hebben we nu ook de machines in huis om ook de 
grootste rotoren (tot 100 ton) te inspecteren en te repareren.

Een belangrijke schakel in dit proces vormen de mensen en machines van Blokland NV, dat onlangs geïntegreerd werd in 
Maintenance Partners. Blokland is gespecialiseerd in precisie-metaalbewerking en staat in voor de aanmaak van 
hoogwaardige spare parts, zoals labyrinten, schoepen en lagers.

In deze nieuwsbrief besteden we ook aandacht aan onze jongste succesverhalen. Zo ontving MP Rotterdam het fel 
begeerde IECEx-03 certificaat, en sloten wij een samenwerkingsakkoord met Clyde Union Pumps, een van de grootste 
fabrikanten van pompen in de wereld. U leest ook alles over onze depannage bij Total, over hoe wij ABB Finland uit de 
brand helpen en over onze volledige revisie van een grote stoomturbine in Zweden. Eén ding is zeker, Maintenance 
Partners draait voortaan in een hogere versnelling!

Wim Schelfaut, COO



kan nu aan klanten met zware installaties 
een volledig servicepakket aanbieden. De 
diensten die we vroeger al aanboden, 
kunnen we nu in veel betere omstandigheden 
uitvoeren, wat zeker voor vernieuwde groei 
zal zorgen. De nieuwe rotorshop is een 
mijlpaal in de voortdurende verbetering van 
onze infrastructuur. Samen met de 
toewijding en de expertise van onze 
medewerkers is dit een garantie voor de 
toekomst van  Maintenance Partners, onze 
medewerkers en onze klanten,” zo besluit 
Johan de Coster.,

State of the art workshopAnatomie van onze nieuwe rotorshop

Onze nieuwe rotorshop is werkelijk 
het neusje van de zalm op het gebied 
van infrastructuur, technologie en ma-
chinepark. De shop heeft een vloer-
oppervlakte van ca. 2500m2 en biedt 
onderdak aan een rotor stand up, een 
draaibank, een lagetoerenbalanceer-
machine, een hogetoerenbalanceer-
machine, dit alles voor rotoren tot  
100 ton! 

Daarnaast werd ook de uitrusting van 
Blokland Machining in de nieuwe shop 
geïntegreerd: CNC-frezen, CNC- en 
conventionele draaibanken, CNC-
draadvonkinstallatie, half CNC vlakslijper, 
enz. 
De firma Blokland, die recent door MP werd 
verworven, is gespecialiseerd in 
hoogwaardig precisie-machineerwerk. De 
unit zal instaan voor het aanmaken van 
wisselstukken.

Capaciteit tot 100 ton

In één van de hallen bevindt zich een 
laadbrug met een hefcapaciteit van 100 
ton. Daar zullen onze mensen vooral werken 
aan grote gasturbinerotoren, met behulp 

“De rotorshop is een oude droom van 
ons”, zegt Johan De Coster, CEO van 
Maintenance Partners; “Een ambitieus 
plan dat voor een bedrijf als MP te 
hoog gegrepen was. Met de komst 
van Mitsubishi werd de droom 
werkelijkheid. Mitsubishi had de 
financiële kracht en de visie om een 
project te verwezenlijken waarmee ze 
hun eigen machines kunnen servicen. 
De nieuwe rotorshop in Zwijndrecht is 
daar het resultaat van.”

Commitment van Mitsubishi

De investering in de nieuwe rotorshop, en 
met name in bijvoorbeeld de 
hogetoerenbalanceermachine, bewijst het 
commitment van Mitsubishi tegenover zijn 
klanten. “Vroeger moesten we voor de 
reparatie van rotoren van 100 ton een 
beroep doen op externe leveranciers. Dat 
hield natuurlijk een zeker gebrek aan 
flexibiliteit in. Dankzij de investering van 
Mitsubishi kunnen we nu zelf zeer zware 
turbines van Mitsubishi en andere 
producenten volledig zelf inspecteren, 
onderhouden en repareren”, aldus Johan 
De Coster. 

Grootste werkplaats in EU

Met de nieuwe rotorshop is Zwijndrecht nu 
de grootste werkplaats voor grote rotoren in 
Europa. In de nieuwe shop kunnen rotoren 
van grote turbines en compressoren tot 100 
ton volledig geserviced worden. 

“Dat betekent een beslissend competitief 
voordeel tegenover de concurrentie. MP 

Een oude droomEen oude droom verwezenlijkt

van de rotor standup, de nieuwe heavy duty 
draaibank en dito balanceermachines. 

In de andere hal worden rotoren hersteld 
van stoomturbines en compressoren, tot 
een capaciteit van 16 ton. Dit omvat allerlei 
inspecties (o.a. non-destructief testen), het 
aanmaken van nieuwe onderdelen, laag- en 
hoogtoerig balanceren.

Specialisten in vele disciplines

Infrastructuur zonder vaklui is als een café 
zonder bier. In onze nieuwe rotorshop 
werken 13 professionals, gespecialiseerd in 
CNC draaien, CNC frezen, CAD-CAM 
tekenen, hoogtoerig en laagtoerig, 
balanceren en inspecties en reparaties aan 
rotoren allerhande. Een aantal van hen komt 
van de vroegere workshop, aangevuld met 
nieuwe krachten van binnen en buiten MP. 
Daarnaast kwamen de mensen van 
Blokland de gelederen versterken. 
Zoveel is zeker: met zulke fijne vaklieden en 
zulk topmateriaal zijn de rotoren van onze 
klanten in goede handen!

Enlighten
your maintenance



Aan de topAan de top van de wereld !

In het noorden van Zweden, niet zo ver 
van de poolcirkel, heeft Maintenance 
Partners net de laatste hand gelegd 
aan een vrij complex stoomturbine-
generator project. Dit was de eerste job 
in samenwerking met de nieuwe agent 
Gema Industri uit Zweden, dat met een 
team deelnam aan het project.

Gedurende zeven weken in augustus en 
september zette Maintenance Partners, 
onder leiding van Project Manager Patrick 
Cantillon, zijn schouders onder een grote 
revisie en aanpassing van een 27 MW Stal 
Laval stoomturbine. De klant? De grootste 
kraftliner fabriek in Europa: Smurfit Kappa 
kraftliner in Piteå.

Twee complete statoren met coreplates en 
windingen werden geheel vernieuwd, de 
turbine werd geopend, geïnspecteerd en 
gerepareerd, het oude hydraulisch-mecha-
nische controlesysteem werd vervangen 
door een nieuw state-of-the-art elektronisch 
systeem met elektro-hydraulische omvor-
mers, en een nieuwe toerentalbegrenzer, 
rotoren, statoren e.d. werden geïnstalleerd.

Om het project in slechts zeven weken te af 
te ronden waren veel voorbereiding en 

engineering nodig, Frank Claus en zijn team 
ontwierpen en vervaardigden vooraf de 
nieuwe statoren op basis  van on site 
uitgevoerde fysische en elektrische 
metingen. Zodoende dienden de 
generatoren slechts drie weken van de 
sitede verwijderd te worden om de stator te 
verwisselen. Ook het ontwerp van het 
controlesysteem was een hele uitdaging en 
vergde intensieve communicatie met de 
klant en binnen het projectteam.

Het project was een succes op alle vlakken: 
veiligheid, de kwaliteit van het werk en 
componenten van topklasse.

Zopas hebben Maintenance Partners 
en Clyde Union Pumps een 
samenwerkingsakkoord ondertekend. 
Clyde Union Pumps is één van de 
leidende fabrikanten van pompen in 
de wereld. Het ontstond door de 
opname van Union Pumps in Clyde 
Pumps in 2008. Beide bedrijven gaan 
terug tot de 19de de eeuw en hebben 
samen een indrukwekkende track 
record opgebouwd in hun sector.  

Clyde Union Pumps biedt oplossingen voor 
de upstream en downstream oliesectoren, 

de nucleaire sector, de conventionele ener-
gieopwekking, waterwerken, algemene in-
dustrie en de mijnbouw.
Hun productgamma omvat een- en twee-
trapspompen, meertrapspompen, zuiger-
pompen hoofdzakelijk conform de API 
specificaties, en pompen voor speciale 
doeleinden. Kijk voor het volledige gamma 
op www.clydeunion.com

“Maintenance Partners en Clyde Union 
Pumps gaan voortaan samen naar de 
markt, elk vanuit zijn eigen expertise en 
ervaring, Wij gaan samen onze klanten 

ondersteunen op het geid van pompen en 
het onderhoud ervan”, vertelt Ing. Rob 
Gérard, Business Development Manager 
bij Maintenance Partners. “Clyde Union 
Pumps brengt de OEM kant van het 
verhaal, zoals engineering, testfaciliteiten 
en diverse specialismen. Wij van onze kant 
voegen daar onze ervaring en kennis op 
het gebied van onderhoud van roterende 
machines aan toe, en natuurlijk onze 
klantgerichtheid en lokale aanwezigheid. 
Onze klanten kunnen voortaan rekenen op 
de vertrouwde MP service, versterkt door 
de OEM insteek van Clyde Union Pumps.” 

Samen naar de marktMaintenance Partners en Clyde Union Pumps slaan de handen in elkaar

Strategie van nabijheidTotaalaanbod voor MP klanten
Wat betekent de nieuwe rotorshop 
voor de klanten van Maintenance 
Partners? Yves De Craecker, 
commercieel directeur bij MP, is 
enthousiast: “Dank zij deze mega- 
investering kunnen we nu alle 
mogelijke herstellingen aan zware 
rotoren in eigen huis uitvoeren, 
inclusief bijvoorbeeld hoogtoerig 
balanceren. 

Vroeger moesten we dit uitbesteden aan 
derden. Onze installed base, met name in 
de petrochemische nijverheid in het 
havengebied, kan nu rekenen op een 
volledig uitgerust servicebedrijf ‘om de 
hoek’. Dat is uniek in de Antwerpse regio. 

We kunnen nu een totaalpakket 
aanbieden waar onze bestaande en 
nieuwe klanten zeker hun voordeel mee 
zullen doen.” 

Yves De Craecker: “Qua capaciteit nemen 
we een reuzensprong. Met onze draaibank 
tot 100 ton kunnen we nu ook de grootste 
rotoren aan. De integratie van de firma 
Blokland, gespecialiseerd in fijnmechanica 
en CNC, voegt daar nog een dimensie aan 
toe: de vervaardiging van precisie-
onderdelen. We zijn er zeker van dat onze 
bestaande klanten ons aanbod nu nog 
aantrekkelijker zullen vinden en dat heel 
wat vroegere klanten de weg naar 
Maintenance Partners zullen terugvinden.”

Brian ScorerManaging Director Aftermarket

This is to certify that:
Maintenance Partners Belgium n.v.

Maintenance Partners Wallonie s.a.

Maintenance Partners Marocco SARL

Maintenance Partners The Netherlands bv

has been approved as an

Authorised Service Provider on:

Commences: 4th November 2011

Expiry: 3rd November 2013

Stuart McCann
Global Head of Engineering Aftermarket

AuthorisedService Provider

Authorised Service Provider
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 Certificaat in de kijkerIECEx-03 certificaat voor MP Rotterdam
Maintenance Partners the Netherlands 
BV heeft het IECEx-03  Certified 
Service Facilities certificaat behaald. 
Hiermee is onze shop in Rotterdam de 
2e werkplaats die door DEKRA 
certificering in Nederland is 
gecertificeerd.

Dit internationale IECEx-03 certificaat wordt 
gedragen door het IEC, de International 
Electrotechnical Commission.

De IECEx-03 richtlijn zegt dat certificaat-
houders reparaties aan uitrusting in het EX 
domein deskundig kunnen uitvoeren.

Per 1 juli 2003 is de ATEX norm van kracht 
geworden voor gevaarlijke omgevingen in 

seerd en/of gerepareerd wordt volgens 
strikte regels en op een veilige manier.

Een EX omgeving is een gevaarlijke locatie, 
gedefinieerd als een plaats waar concentra-
ties van brandbare gassen, dampen of stof 
optreden. Ex apparatuur en uitrusting ko-
men typisch voor op locaties als olieraffina-
derijen, boorplatformen, chemische plants, 
papierfabrieken en suikerraffinaderijen.

Door de hoge aanschafkosten van Ex 
equipment is het repareren of reviseren er-
van economiscgh gezien vaak meer verant-
woord dan vervanging.

Dit certificaat verzekert dat reparaties aan 
Ex equipment door MP The Netherlands in 

het Ex bereik. Dit betekent dat elke uitrus-
ting die verkocht wordt binnen de Europese 
gemeenschap dient te voldoen aan de 
ATEX norm, nclusief het daarbij behorende 
ATEX certificaat. Met andere woorden: geen 
certificaat, geen geldigheid! Naast de EX 
zones voor gasomgevingen zijn er nu ook 
de Ex zones voor stofomgevingen.

Door dit DEKRA-certificaat is de werkplaats 
in Rotterdam zowel mechanisch als elek-
trisch gecertificeerd voor het verrichten van 
werkzaamheden aan EX equipement, met 
de verschillende type beschermingswijzen.

De IECEx-03 richtlijn verzekert dat uitrusting 
die gebruikt wordt in explosiegevaarlijke 
omgevingen (Ex), onderhouden, gerevi-

Wanneer de nood hoogst is...
toch nog dienst te kunnen doen. Er 
moesten wel enkele aanpassingen 
gebeuren, waarvoor het stuk opnieuw 
gemachineerd moest worden. Enkele 
diafragma’s in het deksel – gegoten 
stukken – waren beschadigd en werden 
hersteld. De volledige reparatie heeft niet 
langer dan een maand geduurd. Zo werd 
Total toch nog gedepanneerd binnen de 
oorspronkelijk voorziene tijd van de 
shutdown. Dit tot hun grote tevredenheid.” 

“We hebben heel nauw samengewerkt 
met de mensen van Total. Wij doen voor 
Total op regelmatige basis onderhoud aan 
elektrische motoren. Het spreekt vanzelf 
dat deze geslaagde ‘dépannage’ onze 
relatie met de klant nog heeft versterkt”, zo 
besluit Steven Jacobs.

Dépannage bij Total
In de Total raffinaderij in het Antwerpse 
havengebied zaten ze met de handen 
in het haar. Bij een grote shutdown 
werd door de OEM aan een grote 
centrifugaalcompressor gewerkt. 
Daarbij viel de bovencasing 10 meter 
naar beneden, met alle gevolgen 
vandien. Kort hierna werd Maintenance 
Partners erbij gehaald en tijdens een 
crisismeeting werden verschillende 
opties overwogen. 

Steven Jacobs: “De uiteindelijke oplossing 
werd gevonden in een reservedeksel wat 
zich op het terrein van Total bevond. Het 
dateerde uit de jaren zestig en de tand des 
tijds had zijn werk gedaan. Maar na 
grondig onderzoek – het deksel werd 
nauwkeurig in 3D opgemeten – bleek het 

Keep it safeSTAF’s eindejaarsnieuws

Rotterdam uitgevoerd worden volgens 
de strikte eisen van de IECEx-03 richtlijn 
en de internationale standaard NEN-EN-
IEC 60079-19:2007.

Enlighten your safety

Eerst en vooral wenst Staf eenieder 
prettige feestdagen en een veilig 
nieuwjaar ! 

Verder worden reeds voorbereidingen getrof-
fen met betrekking tot de veiligheidsdag 2012. 

MP Belgium heeft haar hercertificatieaudit 
voor het kwaliteitsmanagement  ISO 9001 : 
2008 goed doorstaan. Met dank aan allen 
voor de inzet.

Keep it safe! STAF

Een kolfje naar de hand...Maintenance Partners bouwt componenten voor ABB Finland

Bespaar energie met hoogefficiënte
IE3 motoren en frequentiesturingen

De afdeling Motoren en Generatoren 
van ABB Finland Oy, de ABB vestiging 
in Helsinki, heeft op dit moment te 
weinig productiecapaciteit om aan de 
vraag naar generatoren met salient 
poles te voldoen. Bij dit type 
hogesnelheidsmotor zijn de windingen 
aangebracht rond ‘tanden’ die uit de 
rotor steken. Een kolfje naar de tand 
van onze mensen in Zwijndrecht. 

Maintenance partners hielp hen uit de 
brand door 48 stuks nieuwe rotorvelden te 
leveren a rato van 4 stuks per week. Deze 
job was goed voor in totaal 13 ton aan 
koper (270 kg per veld). Om dit te kunnen 
waarmaken werd in de oude rotorshop in 
Zwijndrecht een kleine productielijn 
opgestart die gedurende 12 weken werk 
verschaft aan 4 medewerkers. Deze 
geplande operatie was een try-out. Indien 

Samen met ABB vormt MP een sterk team dat oplossingen biedt voor het 
verhogen van efficiëntie en verlagen van elektriciteitsverbruik. Hoogefficiënte 
IE3 motoren en frequentiesturingen spelen hierin een sleutelrol.
Inmiddels is het grootste gedeelte van het ABB motorengamma al verkrijgbaar 
in IE3 uitvoering, de norm die vanaf 1 januari 2015 verplicht wordt in heel Europa.
Daarnaast bieden frequentiesturingen een gunstige oplossing voor het verlagen 
van energieverbruik.

Lees meer over de samenwerking met ABB in de volgende editie van het  
MP News!

de job goed verloopt, kunnen we rekenen 
op een langlopend contract. 


