
reparatie, revisie & modificatie 
van appendages en rotating equipment



De field afdeling voor appendages is  gespecialiseerd en 

heeft de know - how om on site revisie en lekkages te 

verhelpen.

Rotating Revisie.

KEN repair is gespecialiseerd in het reviseren van 

verschillende soorten rotating equipments.

•	 Pompen   (fundatiepompen, deepwellpompen, 

splitpompen, meertrapspompen, dompelpompen, 

magneetpompen, vacuümpompen,  mono 

schroefpompen en nog vele anderen ex conform 

IEC 60079-19 )

•	 Stoomturbine’s ( tot 2 MW .)

•	 Reductoren en tandwielkasten.

•	 Transport doorval sluizen. (Rotary valves).

•	 Industriële ventilatoren.

•	 Mixers.

•	 Elektromotoren in samenwerking met een 

gerenommeerd partner kunnen deze gereviseerd 

worden, ook de Atex gecertificeerde Exe en Exd 

motoren alle revisies zullen verricht conform IEC 

60079-19.

KEN Repair is middels de 22 jarige ervaring een gespe-

cialiseerd bedrijf  wat zich  bezig houdt met het repar-

eren, reviseren en het modificeren van appendages en 

rotating equipment. 

Appendage Revisie.

KEN repair is gespecialiseerd in het reviseren van alle 

denkbare appendages  zoals:

•	 Schuifafsluiters

•	 Regelkleppen

•	 Veiligheden

•	 T.0103 veiligheden

•	 Kogelkranen

•	 Vlinderkleppen

•	 Presure/Vacuüm  kleppen

•	 High presure Valves.

•	 En nog vele anderen…



De field afdeling rotating is gespecialiseerd in het 

on site (de)monteren van rotating equipment en 

heeft de know – how /ervaring en beschikking van 

laseruitlijn apparatuur om het equipment  binnen de 

gestelde normen uit te lijnen.

Het re-engineren , modificeren wordt gedaan met 

behulp van het programma autocad.

Ken Repair is  ook in het bezit van 

certificaten zoals:

•	 ISO 9001

•	 VCA

•	 IECEX 03/ ATEX 137

•	 T-0103

•	 Erkend leerbedrijf

KEN repair is 24 uur per dag 7 dagen in de week 

beschikbaar en heeft een korte responstijd om de 

klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.
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