
Veilig werken met hydrauliek: 
KENNIS EN KUNDE
Wilt u ook veilig met uw hydraulische gereedschappen werken en u 
geen zorgen hoeven te maken over het onderhoud van uw hydraulische 
gereedschappen? Dan bent u bij Mennens aan het juiste adres!

Wij weten hoe belangrijk deskundig onderhoud is.  
Niet alleen voor een optimale werking van de 
gereedschappen, maar juist voor de veiligheid 
van de mensen die ze gebruiken. Mennens biedt 
een compleet serviceprogramma voor alle 
merken hogedruk hydraulische 
gereedschappen.

Het serviceprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

•   Periodiek onderhoud   •   Testen en certificeren   •   Reparaties   •   Ondersteuning en advies



Certificeren en testen

Veiligheid en betrouwbaarheid van uw hydraulische gereedschappen zijn van groot belang! Mennens is één van 
de weinige aanbieders die volgens de nieuwe EKH-richtlijnen keurt en inspecteert. Al jarenlang werken wij met 
dynamisch hydraulische testframes van Holmatro. Dynamisch testen betekent niet alleen het testen van uw vijzels 
over de volledige slaglengte. Ook wordt de maximale gebruikssituatie (105% van de capaciteit) van het gereedschap 
gesimuleerd, waardoor verborgen gebreken altijd worden gesignaleerd. Hierdoor bent u als gebruiker verzekerd van 
veilig en betrouwbaar gereedschap.  

Hoe werkt dynamisch testen?

 

Mobiele service centers bij u op locatie

Om uw werkzaamheden zo kort mogelijk te onderbreken, biedt Mennens - in samenwerking met Holmatro - 
de mogelijkheid om uw gereedschappen op locatie te laten onderhouden, keuren en certificeren. De Mobiele 
Service Centers rijden door het hele land en zijn volledig uitgerust met door NMI gecertificeerde testbanken en 
-gereedschappen tot een capaciteit van 150 ton. Onze servicemonteurs zijn binnen alle facetten van hogedruk 
hydrauliek opgeleid, zowel op technisch vlak als in het gebruik. Zij geven tijdens het bezoek dan ook graag advies 
over de werkwijze en het preventieve onderhoud om altijd veilig te kunnen werken met het gereedschap.

Uw lokale service partner

De Premium Service Centers van Mennens zijn getraind en uitgerust met testapparatuur om volgens de strenge 
normen hydraulisch gereedschap te kunnen onderhouden, keuren en certificeren. Hierdoor kunt u vertrouwen op 
een deskundige en hoge kwaliteit en service om al uw hydraulische gereedschappen in een veilige en betrouwbare 
conditie te houden.

Behoud op elk moment het overzicht op uw hijsmaterieel

In één systeem het overzicht op al uw hijsmaterieel? In de praktijk is het niet altijd even makkelijk… Mennens heeft een 
eenvoudige, digitale oplossing: Mennens Certif. Dit is een online applicatie waarmee u al uw certificaten eenvoudig 
opvraagt in onze database. Zo vindt u bijvoorbeeld op elk moment, waar u ook bent, de gewenste inspectie- of 
keuringsdatum van uw hijsmiddel terug. Heel handig dus, want u hoeft uw originele certificaten niet langer te bewaren. 
Daarnaast ontdekt u in één oogopslag wanneer een volgende keuring/inspectie moet plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie op www.mennens.nl/hydrauliek

www.mennens.nl

Mennens vestigingen in
Amsterdam T +31 (0)20 - 581 18 11

Dongen T +31 (0)162 - 38 38 00 (  Service Center)

Groningen T +31 (0)50 - 318 30 31 (  Service Center)

Hengelo T +31 (0)74 - 250 35 04

Rotterdam T +31 (0)10 - 437 30 33 (  Service Center)

Zwijndrecht (B) T +32 (0)3 - 253 23 23


