Industrial Pump QRC Hulst

Beste Klant,
Zoals u wellicht weet, kunt u voor service, reparaties en modificaties van pompen, liquid-ring machines en
mechanical seals binnen Flowserve terecht bij zogenoemde Quick Response Centers (QRC’s): dit geldt
voor zowel Flowserve pompen en mechanical seals als voor materieel van andere merken.
Ruim een jaar geleden opende Flowserve haar Pomp QRC in Hulst. Twee Pomp QRC’s, voorheen
gesitueerd in Antwerpen en Terneuzen, werden op dat moment in deze nieuwe en centraal gelegen
vestiging samengevoegd. Dit om de krachten te bundelen, de toegankelijkheid voor zowel de Nederlandse
als Belgische markt te vergroten en de klanten optimaal te bedienen.
Sinds de fusie van Flowserve en Sihi is hard gewerkt aan het rationaliseren van het aantal wereldwijde
vestigingen en het integreren van de beide product portfolio’s. Inmiddels zijn daarom ook de Pomp QRC’s
in Beverwijk en Eke samengesmolten met dit QRC in Hulst en is er één centrale Benelux locatie ontstaan.
Het Pomp QRC in Hulst is dus tamelijk nieuw qua locatie, maar zeker niet qua historie, kennis en kunde.
Flowserve is dan ook verheugd te kunnen melden dat het QRC te Hulst nu de One Stop Shop voor service,
reparaties en upgrades van het volledige industriële Flowserve en Sihi product portfolio is geworden.
Uiteraard kunt u hier ook voor werkzaamheden aan alle andere pompmerken terecht.

Het Flowserve Industrial Pump QRC Hulst beschikt over:
• Quarantaine ruimte
• Separate ruimte voor demontage en reiniging
• Clean Room voor montage van lagers
• Grote en kleine assemblage
• Balanceerbanken
• Conventionele draaibanken
• Freesmachines
• CNC-kotterbank
• CNC-draaibank
• CNC-bewerkingsmachine
• 3D CTG scan (Components Technology Group)
• Kraancapaciteit tot 20 ton
• On-site serviceverlening
• Engineering capaciteit

Bij het Pomp QRC te Hulst bent u aan het juiste adres.
U kunt uw industriële pompen voor service, reparatie of
modificatie sturen naar:
Flowserve Industrial Pump QRC Hulst
Afrikaweg 1
4561 PA Hulst

Flowserve Industrial Pump QRC
Afrikaweg 1
4561 PA Hulst

Tel: +31 (0) 114 782 000
QRC_Hulst@flowserve.com
www.flowserve.com

Industrial Pump QRC Hulst

Overige pomp & mechanical seal vestigingen van Flowserve binnen Nederland:
Flowserve SIHI Westknollendam (Zaanstreek), Nederland
De Flowserve SIHI vestiging te Westknollendam (voorheen Beverwijk), blijft voor u het vertrouwde
verkoopkantoor voor het Flowserve SIHI/Chemical product portfolio, waaronder vloeistofpompen,
vacuümpompen, pompgroepen, pomponderdelen en engineered pump packages. Engineered pump
packages zijn volledige units met pompen, piping, sealsystemen, kleppen, instrumentatie en
warmtewisselaars.
Handelsweg 26
1525 RG, Westknollendam
Tel: +31 (0) 75 750 2220
WRV.info@Flowserve.com
Flowserve AM Campus Etten-Leur, Nederland
De Flowserve AM Campus in Etten-Leur is met ruim 650 medewerkers de grootste Flowserve vestiging
wereldwijd. Onder het dak van de AM Campus bevinden zich verschillende Flowserve disciplines:
-

Engineered Pump QRC
Mechanical Seal QRC
Spare Parts Manufacturing Center
Mechanical Seal Manufacturing Center

Met meer dan 80 engineers, die met elkaar dagelijks meer dan 1000 jaar ervaring inzetten om tot
(her)ontwerpen van pompen, mechanical seals en bijbehorende systemen te komen, is Etten-Leur met
recht een voorname technische hub voor Flowserve wereldwijd te noemen.
Parallelweg 6
4878 AH Etten-Leur
Tel: +31 (0)76 502 8200
Flowserve Test Center Etten-Leur, Nederland
Het Test Center biedt een uniek scala aan testmogelijkheden, voor zowel Flowserve producten als externe
aanvragen. Zo kunnen er - naast cavitatie visualisatie en pomptesten tot zeer hoge vermogens (25.000pk) ook seal testen, experimentele testen en inname testen worden uitgevoerd.
Vossendaal 29
4877 AA Etten-Leur
Tel: +31 (0)76 502 8200
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.
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