SERVICE

· Onderhoud
· Reparatie
· Certificering
· Alle merken
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Service,
onderhoud,
reparatie en
certificering

Bij JAN REILING BV
vindt u alles onder één dak!

JAN REILING BV, aangenaam!

Jan Reiling BV is gevestigd in Maarheeze (tussen Eindhoven en Weert) en is gespecialiseerd op het
gebied van intern transport en aandrijftechniek, vooral voor wat betreft het programma van DEMAG.
Jan Reiling BV is een begrip in Nederland en België voor de levering van DEMAG onderdelen, takels
en kranen. In 2010 vierden wij ons 50-jarige jubileum. Dat betekent voor u als DEMAG gebruiker
dat u kunt terugvallen op een organisatie met meer dan 50 jaar kennis en ervaring. Op onze verkoopafdeling denken we graag met onze klanten mee. JAN REILING BV is sterk in bedenken van
complexe, niet standaard, kraansystemen. We beschikken over de nodige kennis, ervaring en het
improvisatievermogen om samen met u tot een goede oplossing te komen. Of het nu gaat om kleine
of grote vraagstukken, ze verdienen tenslotte allemaal dezelfde aandacht.

JAN REILING BV begrijpt dat minimale stilstand van uw hijsinstallatie belangrijk is. Onze
nieuwe en gebruikte componenten en onderdelen liggen gecontroleerd, nieuw of gereviseerd klaar in ons magazijn. Dit betekent dat wij vrijwel alle componenten direct kunnen leveren. Naast ons DEMAG programma leveren wij uiteraard ook de componenten
van andere merken en een groot scala aan hijsmiddelen. Naast ons DEMAG programma
leveren wij uiteraard ook de componenten van andere merken en een groot scala aan
hijsmiddelen. Wij beschikken over een aparte afdeling die zich full-time bezig houdt met
inspecteren en keuren van hijsmiddelen.
Kwaliteit staat bij JAN REILING BV op nummer 1. We nodigen u graag uit om ons magazijn en onze werkplaats te bezoeken. De koffie staat voor u klaar!

KEURINGEN

Om de veiligheid te kunnen garanderen, moeten hijsgereedschappen en hijsmiddelen
na een vastgestelde termijn herkeurd worden. JAN REILING BV is gespecialiseerd in
periodieke onderhoud, inspecties en keuringen van bovenloopkranen, takels en hijsmaterialen. Vakkundig en snel zorgen onze keurmeesters ervoor dat uw kranen, takels en
hijsmateriaal weer veilig ingezet kunnen worden.
Waarborgen van veiligheid
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de geschiktheid en blijvende veiligheid van
de arbeidsmiddelen die u ter beschikking stelt. De overheidseisen met betrekking tot het
keuren en inspecteren van hijswerktuigen zijn minimaal. Bij een ongeval moet u echter
wél kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid te waarborgen. In
de door uw branche opgestelde Arbocatalogus of in uw verplichte risico-inventarisatie &
evaluatie (RI&E) moet u aangeven hoe u omgaat met de apparatuur.
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De keurmeesters van JAN REILING BV zijn
deskundig en gecertificeerd. Ze werken conform alle voorschriften. Door het jaarlijks
keuren van uw hijsinstallaties helpen zij u
de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen.

INSPECTIE & ONDERHOUD

Tijdens de jaarlijkse inspectie wordt er direct klein onderhoud uitgevoerd aan uw hijsinstallaties. De servicemonteurs van JAN REILING BV zijn met zowel DEMAG als met andere merken hijsinstallaties bekend. Het periodieke onderhoud en de inspectie van uw
kranen, takels en toebehoren kunt u met een gerust hart aan JAN REILING BV overlaten.
Vakkundige servicedienst
Onze servicedienst wordt aangestuurd door een zeer vakkundig en meedenkend team.
Onze service monteurs zijn EKH en VCA geschoold. Wij inspecteren kranen aan de hand
van een op maat opgestelde checklist. Tijdens de inspectie worden alle componenten
van de hijsinstallatie of takel gecontroleerd. De bevindingen leggen we, voor elke hijsinstallatie apart, vast in een inspectierapport. Daarnaast noteren wij alle gegevens van
de hijsinstallatie, zodat wij van alle kenmerken van de hijsinstallatie op de hoogte zijn.
Inspectierapport
Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden, sturen wij u een uitvoerig inspectierapport met
inventarisatie, onze toelichting en eventuele aanbevelingen. Dit rapport is een hulpmiddel binnen uw zorgsysteem en kunt u gebruiken als bewijs voor de Arbeidsinspectie om
aan te tonen dat de kraan gecontroleerd is. Met het inspectierapport bespreken we of
verder onderhoud, revisie of vervanging van onderdelen nodig is. Dit kan in onderlinge
samenwerking door uw medewerkers of door JAN REILING BV worden uitgevoerd. De
uitgevoerde werkzaamheden worden in het kraanboek vermeld.

DE BESTE SERVICE

Een servicecontract van JAN REILING BV verzekert u van betrouwbaar en veilig materieel. Daarnaast profiteert u van lagere onderhoudskosten en korting op onze DEMAG
onderdelen. Heeft u een storing? JAN REILING BV levert de beste service. Wij komen zo
snel mogelijk naar u toe.
Aan een servicecontract van JAN REILING BV zit u niet ongewenst lang vast. Als de afgesproken contractperiode is verstreken, kunt u uw contract eenvoudig opzeggen. Wanneer u materieel bij ons koopt, bent u niet verplicht om een servicecontract bij ons af te
sluiten. U kunt ook kiezen voor inspectie en onderhoud op regiebasis. De keuze is aan u.
Voordelen servicecontract
• Lagere onderhoudskosten
• Scherpe projecttarieven
• Geen kosten voor een hoogwerker
(tot een werkhoogte van 6,5 meter)
• Wettelijk verplichte inspectie is onderdeel
van het onderhoud

• Verhoging van de veiligheid en
betrouwbaarheid van uw kraan
• Direct korting op onze DEMAG onderdelen
• Bij storing heeft u voorrang op klanten
zonder onderhoudscontract

Lagere kosten
JAN REILING BV denkt actief met u mee over hoe we de kosten voor service en onderhoud
zo laag mogelijk kunnen houden. De servicemonteurs van JAN REILING BV beschikken
over een eigen hoogwerker in de servicewagen. Hierdoor hoeft u geen extra huurkosten
te betalen voor een externe hoogwerker.
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U kiest het moment
Door het regelmatig uitvoeren van onderhoud van uw
hijsinstallaties komen technische mankementen op tijd
aan het licht. Hierdoor verkleint u de kans op onverwacht
stilvallen. Bovendien kunt u reparaties of vervanging van
onderdelen op een voor u geschikt moment plannen. Uw
processen kunnen ongestoord doorgang vinden.
Wist u dat JAN REILING BV ook de mogelijkheid biedt van
ruilrevisie? Hierdoor is één bezoek voldoende om uw technisch mankement te verhelpen.

REPARATIES

De professionals van JAN REILING BV verzorgen graag eventuele reparaties. Ook zijn
wij als geen ander in staat om oudere apparatuur te reviseren. Tijdens inspecties kunnen mankementen worden opgespoord, waarmee we gevaarlijke situaties en ongelukken
kunnen voorkomen. Preventief onderhoud verlengt bovendien de levensduur van uw
hijsinstallaties.
JAN REILING BV levert DEMAG reserve- en slijtagedelen uit het eigen magazijn. Wij hebben meer dan 15.000 verschillende onderdelen op voorraad. We kunnen deze onderdelen
binnen een paar uur op elke locatie in Nederland en België leveren. Ook uit de DEMAG
magazijnen in Wetter (vlak bij Dortmund) kunnen wij razendsnel leveren. Hierdoor kunnen wij snel professionele reparaties uitvoeren.
Modernisering
Tijdens de levensduur van een hijsinstallatie kunnen de gebruiksomstandigheden zich zo
wijzigen dat het nodig is om de hijsinstallatie hierop aan te passen. Bij oudere installaties
ontstaan hogere onderhouds- en reparatiekosten. Hierdoor gaat de beschikbaarheid van
de installatie omlaag.
Heeft u behoefte aan een hogere performance, extra functies en nieuwe toepassingsmogelijkheden of een verlenging van de gewenste levensduur? In al deze gevallen gaan we
graag met u in gesprek. Op basis van onze kennis en ervaring maken wij een passend
voorstel voor het aanpassen van de installatie aan de nieuwe situatie. Op deze manier
kunt u de bestaande kraan op een economische en optimale manier blijven gebruiken,
zonder de hoge investering voor een compleet nieuwe kraaninstallatie.

ONDERDELEN

JAN REILING BV heeft binnen Europa een uitgebreid leveranciersnetwerk opgebouwd.
Naast DEMAG kunnen we hierdoor ook onderdelen van alle andere merken snel en betaalbaar aan u leveren.
JAN REILING BV beschikt over een uitgebreid magazijn met wel meer dan 15.000 verschillende DEMAG onderdelen, van een moertje tot een complete kraan. Naast nieuwe
onderdelen leveren wij ook gebruikte onderdelen, takels en kranen. Onze gebruikte takels, kranen, onderdelen en aandrijvingen liggen compleet gereviseerd klaar in ons magazijn. JAN REILING BV levert direct wat u zoekt.
Revisie
De monteurs van JAN REILING BV verzorgen de nodige reparaties. Daarnaast zijn ze als geen
ander in staat om oudere apparatuur te reviseren. Waar nodig vervangen zij onderdelen door
nieuwe of gebruikte ( gereviseerde ) exemplaren. JAN REILING BV heeft alle benodigde revisieonderdelen op voorraad om snel en vakkundig een revisie uit te voeren. Wij reviseren,
naast Demag, ook andere merken. Daarnaast beschikken we over een voorraad ruilrevisiecomponenten, die wij direct in kunnen zetten.

Voor revisie
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Na revisie

TESTEN, CERTIFICEREN & BEPROEVEN

Hijsgereedschappen en hefmaterialen moeten minstens één keer per jaar visueel geïnspecteerd worden. Afhankelijk van het type hijsgereedschap dienen deze jaarlijks of eens
per vier jaar getest en gekeurd te worden door een deskundige. JAN REILING BV is specialist in het testen, certificeren en keuren van uw hijsgereedschappen en hefmaterialen.
Jaarlijkse visuele inspectie
JAN REILING BV neemt u de jaarlijkse visuele inspectie graag uit handen. Onze keurmeerster neemt de toestand op waarin het hef- of hijsmiddel zich bevindt en beoordeelt
of het hijsmiddel tot de volgende inspectie veilig te gebruiken is. De inspectie van hef- of
hijsmiddel dient tenminste één keer per jaar door een deskundige te worden uitgevoerd.
Keuren inclusief beproeven (jaarlijks en vierjaarlijks)
JAN REILING BV beschikt over een afdeling die zich full-time bezig houdt met inspecteren en
keuren van hijsmiddelen. We hebben een geavanceerde mobiele test- en certificeerinrichting
voor uw hijsgereedschappen. Bij keuren inclusief beproeven wordt de toestand van een hef- of
hijsmiddel door middel van een aantal proeven door een keurmeester van JAN REILING BV
opgenomen en beoordeeld. Aan de hand van de beproefde resultaten beoordeelt hij of verder
gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is. Wij houden alle bijkomende papieren, zoals
certificaten, up-to-date voor u via ons online beheersysteem. Is het hef- of hijsmiddel niet
goedgekeurd? Dan moet het hef- of hijsmiddel gerepareerd of afgekeurd worden.
Digitaal certificeren
Vanaf nu geen bergen papierwerk meer. JAN REILING BV biedt u de mogelijkheid om al
uw keuringen en certificeringen digitaal te beheren. Hierdoor is het eenvoudig om de
juiste gegevens over keuringen en certificeringen terug te vinden, waar u ook bent. Door
gebruik te maken van een online web applicatie kunnen alle nodige partijen eenvoudig
over de meest actuele informatie beschikken. Denk hierbij aan de administratie op uw
kantoor, de keurmeester in het veld en u als gebruiker. Online ziet u de laatste informatie
in en heeft u altijd toegang tot alle certificaten en keurdata.
Keuringsschema (AI 17)
Jaarlijkse
inspectie

Jaarlijkse
Keuring

Vierjaarlijkse
Keuring

Ketting en kettingwerk

X

X

Kraanhaken

X

X*

Staalkabel

X

Kettingwerk vast aan staalkabels

X

Tuikabels

X

Klemmen
Hijsbanden van kunststof

X
X

X

Spanschroeven

X

Hefmagneten

X

Vacuüm hefapparatuur

X

Hijsjukken

X

Vorken voor heftrucks

X

Voorzetapparatuur vorkheftrucks

X

Valgordels en vallijnen

X

Takels

X

Wilt u meer weten over
testen, (digitaal) certificeren en beproeven?
Neem dan contact op
met JAN REILING BV of
kom eens langs voor een
kop koffie.

X

Lieren

X

Loopkatten

X

Vijzels

X

Heftafels
•) Alleen indien los genomen of los aangeboden ter keuring.

X
X

Ook uw hijsmaterialen
‘onder de haak’ moeten
regelmatig beproefd
worden, zodat ú altijd

OPLEIDING VEILIG HIJSEN

Wie werkt met hijsinstallaties, moet zich bewust
zijn van de risico’s. Het is belangrijk dat u en uw
medewerkers weten hoe hijswerkzaamheden veilig
moeten worden uitgevoerd. Als werkgever bent u
verantwoordelijk voor goede instructies.
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JAN REILING BV verzorgt instructieprogramma’s
op maat. Onze cursussen en opleidingen sluiten
naadloos aan op uw (bedrijfs-)situatie. De cursussen zijn gericht op het overdragen van kennis, het
ontwikkelen van gebruiksvaardigheden en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.
De invulling en duur van de cursus is onder andere
afhankelijk van de (hijs-)werkzaamheden die bij u
worden uitgevoerd, de omgevingsfactoren en uw eisen
en wensen. Tijdens de cursus besteden we zowel aanMeer weten over een
dacht aan de theorie van het
cursus of opleiding veilig
hijsen als aan de praktijk.
hijsen binnen uw bedrijf?
Wij bespreken graag de
mogelijkheden.

ONS LEVERINGSPROGRAMMA
JAN REILING BV biedt voor iedere situatie een passende oplossing. Al onze installaties en onderdelen zijn van hoge kwaliteit en hebben een lange levensduur.
Loopkranen:
nieuw & gebruikt leverbaar
Toepassing:
vloerdekkend transport
Kenmerken:
veelzijdige basis- en hulpuitrusting
Voor aanpassing aan gebruiksdoel
KBK Hangbaansystemen: nieuw & gebruikt leverbaar
Toepassing:
vloerdekkend en lineair transport
Voordeel:
modulair uitbreidbaar, tal van ophangingopties,
lage constructiehoogtes, omvangrijke basis- en hulpuitrusting
Ook merken als Abus & Verlinde gebruikt uit voorraad leverbaar
Zwenkkranen:
nieuw & gebruikt leverbaar
Toepassing:
Bij voorkeur op de werkplek
Karakteristiek zwenkbereik afhankelijk van type tot 360°
Elektrostaaldraadtakels:
Voordeel:

nieuw & gebruikt leverbaar
gunstige constructiematen, twee hijs- en rijsnelheden standaard,
bedrijfsgereed, omvangrijke basis- en hulpuitrusting
Diverse modellen gebruikt uit voorraad leverbaar

Elektro-kettingtakels:
Voordeel:

nieuw & gebruikt leverbaar
gunstige constructiematen, twee hijs- en rijsnelheden standaard,
omvangrijke basis- en hulpuitrusting
Diverse modellen gebruikt uit voorraad leverbaar
Onderdelen levering
Ruim 15.000 nieuwe en gebruikte DEMAG onderdelen zijn uit voorraad leverbaar.
Daarnaast leveren we ook alle onderdelen van andere merken.

Kabelkat installaties
Alle modellen C-rail wagens en toebehoren leverbaar voor onder andere Vahle, Wampfler, Akapp,
Elmetac en Demag. Uit voorraad leverbaar en tot wel 25% goedkoper dan origineel.
Voedingssystemen
Alle modellen sleepleiding en toebehoren (Vahle, Wampfler, Akapp, Elmetac, Deyle, Demag) uit
voorraad leverbaar.
Hijsmidddelen
Hijskettingen, hefmagneten, hijsbanden, hijsklemmen, ect.

Rondven 33
6026 PX Maarheeze
Tel: +31 (0) 495 59 28 89
Fax: +31 (0) 495 59 29 27
E-mail: info@janreiling.nl
Website: www.janreiling.nl

