Contact: info.netherlands@applusrtd.com

Lasinspectie, Engineering en Consultancy
Bij het ontwikkelen van onderhoudsstrategieën voor uw installaties moet rekening
gehouden worden met een groot aantal factoren. In de wet- en regelgeving is niet altijd
gedetailleerd omschreven welk onderhoud of welke inspecties noodzakelijk zijn.
Daarnaast is het voor u ook van belang zelf inzicht te hebben in de integriteit van de
installatie of onderdelen daarvan. Om u te ondersteunen in het complexe proces van het
managen van onderhoud en het bewaken van de integriteit kunt u terecht bij Applus+
RTD. Onze Inspectie afdeling beschikt over grote theoretische vakkennis en kan bouwen
op vele jaren ervaring, met alle mogelijke inspectiemethoden in sterk uiteenlopende
industrieën en bij alle voorkomende typen installaties.

De Applus+ oplossing
Applus+ RTD staat bekend om de veelzijdige kennis en expertise op het gebied van NietDestructief Onderzoek. Via onze vele inspecteurs in Nederland wordt onze kennis
dagelijks uitgebreid.
Door de unieke samenwerking met Applus RTD Certification B.V. (NoBo nr. 2556) is het
nu mogelijk om het gehele pakket aan Testen Inspecties en Certificatie eenvoudig bij
ons af te nemen. Hiermee kunnen wij u alle zorg uit handen nemen om de integriteit
van uw installtie te waarborgen en ervoor te zorgen dat hij voldoet aan alle wettelijke
eisen.

Doelgroep
Typische projecten waaraan we werken, zijn onder meer: tunnels, bruggen, Voetpaden,
Marine-constructies, zeeschepen, drukvaten, pressure piping, API-opslagtanks,
procesapparatuur, vrijstaande constructies en torens.
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Belangrijkste voordelen voor de klant
We bieden las consult op basis van meer dan 80 jaar praktische laservaring. We hebben
de kennis en het begrip om snel de oorzaak van uw lasproblemen te achterhalen. Wij
leveren praktische oplossingen op basis van praktijkervaring om ervoor te zorgen dat uw
laswerkzaamheden op maximale efficiëntie verlopen. Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwikkelen van gedetailleerde technische werkinstructies als aanvulling op
lasprocedures voor kritische voegen. We bieden las engineering aan als onderdeel van
een pakket geïntegreerde services, waaronder het opstellen; ontwerp, materiaaltesten,
verificatie door derden; inspectie en NDT werkzaamheden.

