
SOLIS Service bv heeft een hoge graad 

van specialisatie in het onderhouden 

van systemen en complete installaties 

op het gebied van vast-vloeibaar-

scheiding. 

Door de combinatie van de knowhow 

en de inzet van goedgetrainde ope-

rators en onderhoudsmensen biedt 

SOLIS een ongekend specialistisch en 

compleet pakket van diensten op het 

gebied van onderhoud en operatione-

le en controlerende werkzaamheden.

Daarbij beschikt SOLIS over eigen 

monteurs met een volledig uitgeruste 

servicebus en een voorraad met cruci-

ale reserveonderdelen, zodat wij een 

optimale uitvoering met een maxima-

le beschikbaarheid garanderen.

Check-up
Voor periodiek onderhoud, operationele 

en controlerende werkzaamheden, het 

zoeken van storingen en het uitvoeren 

van check-up’s van uw installatie, bent u 

bij SOLIS Service bv aan het juiste adres. 

Een check-up is een technische audit 

waarbij de status van de machine(s) 

en randapparatuur wordt vastgesteld. 

Tijdens een check-up van uw machine 

of installatie worden in een uitvoerig 

rapport de kritische punten met betrek-

king tot zowel proces als materiaal 

geëvalueerd. Het verschaft u een beeld 

van de levensduur, betrouwbaarheid en 

het benodigde budget voor onderhoud.

Hierna bespreken we uw wensen met 

u, om vervolgens een oplossing op 

maat aan te bieden. De uitvoering van 

de service is in handen van een goed 
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geoutilleerd serviceteam, dat de beschik-

king heeft over modern gereedschap en de 

specialistische kennis van ons bedrijf.

Veiligheid
Al onze medewerkers, waaronder ook de 

kantoormedewerkers, zijn in het bezit van 

het ‘VOL’diploma, ‘VOL’ staat voor Veilig-

heid voor Operationeel Leidinggevenden. 

SOLIS is VCA** gecertificeerd, VCA staat 

voor Veiligheid Checklist Aannemers. Dit 

betekent dat wij geautoriseerd zijn om vei-

ligheidsplannen te ontwikkelen voor pro-

jecten en diensten en dat ons personeel 

veilig de werkzaamheden uitvoert.

Kwaliteit
Het bedrijf SOLIS heeft naast VCA ook 

een ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat 

wij werken met een managementsysteem 

waarin alle procedures zijn vastgelegd. 

Hierdoor kunt u er als klant van uitgaan 

dat uw projecten met hoogwaardige zorg 

en aandacht worden uitgevoerd door onze 

organisatie.

Onderhoud, reparaties, onderdelen en revisies
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Alle data en procesgegevens zijn ter informatie, 
steeds onder voorbehoud van tussentijdse 

tech nische wijzigingen. Er kunnen geen rechten 
ontleend worden aan deze getallen.Y o u r  b e s t  p a r t n e r  i n  s o l i d  l i q u i d  s e p a r a t i o n

Support
SOLIS is uw partner voor technische en technologische ondersteuning. Hierbij moet 

u denken aan preventief of storingsonderhoud van uw essentiële machineonder-

delen. Ons team staat 24 uur per dag voor u klaar om uw installatie in topconditie 

te houden. Wij houden reservedelen voorradig, waardoor de installatie minimaal 

stilstaat en maximaal presteert. Tevens checken wij de installatie periodiek en 

adviseren wij omtrent het onderhoud en procesverbetering. Het is mogelijk om bij 

SOLIS een full-service contract af te sluiten.

Onderdelen
Veel onderdelen, waaronder de originele Bellmer onderdelen, heeft SOLIS op voor-

raad liggen en zijn direct leverbaar. Zeefdoeken hebben wij direct beschikbaar 

voor u, SOLIS heeft een grote voorraad van zeer diverse soorten zeefbanden. Onze 

medewerkers kunnen na telefonische afspraak de zeefband voor u uitwisselen.

Hergebruik
De service afdeling van SOLIS kan gebruikte onderdelen en gebruikte machines 

zoals bandindikkers en zeefbandpersen reviseren. Ook kunt u bij de afdeling service 

terecht voor gebruikte onderdelen en/of gebruikte machines, mits beschikbaar.

Partners
SOLIS werkt nauw samen met diverse partners. Het bedrijf Asten Johnson is onze 

betrouwbare vaste leverancier van zeefdoeken. SOLIS is een service steunpunt 

voor SEEPEX. Pompen onder garantie van SEEPEX, in alle maten en varianten, 

worden door onze service afdeling onderhouden.

Service
Wilt u zich concentreren op uw corebusiness en het beheer van uw installatie 

volledig uitbesteden, bent u bij SOLIS op de juiste plek. In samenwerking met 

onze partners leveren wij u ervaren medewerkers die zowel de operationele als 

controlerende werkzaamheden voor hun rekening nemen. Wij staan garant voor 

een optimale en veilige werking van de installatie tegen lage operationele kosten!

Training
Door uw operators en onderhouds-

mensen te trainen zult u direct een 

hoger rendement uit uw installatie 

halen. SOLIS verzorgt presentaties en 

trainingen op maat, bij u op locatie of 

bij ons op kantoor.

SoliService beschikt over

• Gekwalificeerd personeel

• Grote uitgebreide voorraad

• 24 uurs service dienst

• Tijdelijke (mobiele) installaties

Uw voordelen

•  Een hoge beschikbaarheidsgraad 

van de installatie

• Een optimale werking

•  De beschikking over up-to-date 

techniek en technologie

• Een langere levensduur

• Lage(re) operationele kosten

24-uurs service en onderhoud

Onderdelen zijn direct uit voorraad leverbaar
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