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Adres + nr.
Postcode + plaats
T.a.v. de heer ….
emailadres

blad 1 van 3

Uw referentie : Revisie …
Onze referentie : ………….
Datum : ………….
Contact persoon : ………….

Geachte heer ………..,

De APV pomp model DW3/030/10 is naar ons verstuurd* en in onze werkplaats gedemonteerd,
schoongemaakt en geïnspecteerd. Bijgaand hebben wij het genoegen u van de onderstaande
informatie te kunnen voorzien.

Bevindingen

De glijvlakken van de Mechanical Seals waren licht ingesleten maar met name waren deze en
overige Seal delen vervuild, dit heeft geleid tot de lekkage.
Tijdens de inspectie van het pompgedeelte bleek dat de lobben, huisdeksel en pomphuis zijn
aangetast door slijtage. Uit voorzorg hebben wij de gehele pomp gedemonteerd en geïnspecteerd.
Dit mede daar de pomp tevens duidelijk olie had gelekt. Het lagergedeelte was wel gevuld met olie
maar was ernstig vervuild. De lekkage van de olie is veroorzaakt, doordat de keerringen zijn
ingesnoerd op de aandrijfassen. Tevens is een lager, bij vermoedelijk een eerder uitgevoerde
reparatie beschadigt.
Om de assen niet te hoeven vervangen, zullen wij deze t.h.v. het keerring loopvlak afdraaien naar
43mm en een keerring toepassen van 43x60-8 in plaats van het origineel zijnde 45x60x8.

Buiten voorgaand omschreven en standaard slijt vervangdelen, hebben wij verder geen
bijzonderheden aangetroffen.

Overzicht Revisie

 Demontage & Schoonmaken
 Inspectie en rapportage
 Leppen van 8 stuks Mechanical Seal Face’s
 Vervangen van alle O-ringen t.b.v. de Mechanical Seal
 Handmatig opzuiveren van de lobben, huisdeksel en pomphuis
 Vervangen van de lagers
 Afdraaien van beide assen t.h.v. keerring loopvlak naar 43mm.
 Vervangen van alle overige pakkingen, keerringen, O-ringen etc.
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 Vervangen van de Olie
 Kleindelen
 Montage en Coaten
 Afpersen
 Controle en eindinspectie.

De prijs voor alle bovenstaande omschreven acties bedraagt € …….,=

Verkoopvoorwaarden:
Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Franco uw adres ….., niet afgeladen.
Levertijd : Ca. 2 werkweken na opdracht.
Betaling : Binnen 30 dagen netto na facturatie, mits geaccepteerd door onze debiteuren

  verzekeraar.
Geldigheid : Deze aanbieding is geldig tot 60 dagen na dagtekening.

* Mocht u onverhoopt niet in willen gaan op onze offerte m.b.t. het reviseren van uw pomp, dan
zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor uitbouwen, transport, demontage, schoonmaken,
inspectie en rapportage te weten € ……,=  in rekening brengen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan zijn wij bereikbaar op tel. 0294-457712

Met vriendelijke groet,
Pompdirect

                  Enkele foto’s van de bevindingen

  Pomp voor demontage Lobben, ingesleten

  Deksel, ingesleten Achterzijde lobben. ingesleten



Mechanical seals, ingesleten en vervuild Seal deksel, vervuild

Seal deksel, vervuild Olie lekkage langs de as en keerring

Lagerhuis, vervuild Olie, vervuild

Lager, beschadigd As, t.h.v. keerring loopvlak ingesnoerd


