optimol
consulting

OPTIMAAL
ONDERHOUD

betrouwbare
PRODUCTIE

U wilt uw industriële productie
betrouwbaarder maken?
U wilt een overzichtelijk
onderhoudsbeheer dat
ook nog goedkoper is?
U stelt vast dat de interne
smeringvaardigheden verminderen
doordat uw ervaren medewerkers
met pensioen gaan?

Is uw voorraad smeermiddelen
geoptimaliseerd en aangepast
aan uw productievoorzieningen?
U zoekt neutraal en efficiënt advies
en een partner waarop u kan
vertrouwen?

Dit zijn vragen waarmee Optimol Lubrication dagelijks
geconfronteerd wordt. Om hierop een antwoord te bieden
hebben wij een unieke knowhow ontwikkeld. Wij zijn er voor u.

Waarom Optimol
Lubrication ?
Optimol Lubrication speelt een sleutelrol in het

VEEL ERVARING

behalen van uw productiedoelstellingen door concreet

Ons sterk geïntegreerd en multidisciplinair team kan

advies te verstrekken en concrete oplossingen aan te

bogen op meer dan 40 jaar ervaring om u te helpen

reiken inzake smering.

om uw doelstellingen te halen.

ALGEMENE VISIE

Wij bieden een meerwaarde aan meer dan 2.200

Wij stellen de middelen ter beschikking om aanzienlijke

klanten in Frankrijk, België en Luxemburg.

besparingen te realiseren, zonder kwaliteitsverlies

Optimol Lubrication is actief in alle industriële

en met een hogere bescherming van de mechanische

sectoren.

installaties.
EEN GROENERE OMGEVING
Wij helpen u om de milieunormen na te leven door de
juiste smeermiddelen te kiezen en daarbovenop het
verbruik ervan te verminderen.
MEER VEILIGHEID
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Optimol Lubrication IS
	
EEN BETROUWBARE PARTNER
INZAKE INDUSTRIël SMERING.

Tijdens onze werkzaamheden besteden wij voortdurend

GRAAG WORDEN WIJ OOK UW

aandacht aan de veiligheid van uw onderhoudspersoneel.

PARTNER.

Hoe gaan
wij te werk?
audit EN
OPLOSSINGEN

Onze interventie is en samenspel
van gespecialiseerd advies en
het aanreiken van de juiste
werkmethode.
BEHEERPLAN

PRODUcTEN
EN SERVICE

EEN DIEPGAANDE ANALYSE

PRODUcTEN MET EEN STERKE TOEGEVOEGDE

Wij starten met een gestructureerde analyse van uw

WAARDE

behoeften, bijvoorbeeld door een audit uit te voeren

•

High performance smeermiddelen.

op uw productiesite. Het kan ook gaan over specifieke

•

Smeersystemen

knowhow inzake een problematische toepassing.

•

Apparatuur en toebehoren

In deze fase stellen wij vragen, wisselen en delen wij

•

Software voor het beheer van het smeerplan

informatie uit. Dit moment is essentieel omdat ze de

•

Analyses van smeermiddlen als opvolging

mogelijkheid biedt om naar u te luisteren, te analyseren
en om de oplossingcriteria te bepalen.

Optimol Lubrication zorgt voor een optimale kwaliteit

Dit vertaalt zich in meerjarige, jaarlijkse of gewoon

van zijn service via de MASE- en ISO 9001-certifice-

afzonderlijke contractuele prestaties.

ringen.

EEN MULTIDISCIPLINAIRE TUSSENKOMST
•

De werkwijze verbeteren door het opstellen van
een smeerplan.

•

De juiste keuze van de smeermiddelen door passend
advies te geven.

•

Optimaal beheer van de smeermiddelvoorraad.

•

Het ter beschikking stellen van bekwaam personeel.

•

Kwaliteitsopvolging door de vereiste analyses en

•

concreet ZORGEN WIJ voor
een zo efficient MOGELIJK

controles, efficiënte en concrete rapportering.

ONDERHOUD MET ALS RESULTAAT

Begeleiden en opleiden van uw personeel.

EEN betrouwbare PRODUcTIE.
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Een waaier van
diensten op maat

optimol
consulting
• Audit van het
Smering gebeuren

optimol
lubricants
• Industriële

• Smeerplan

smeermiddelen
. hoogwaardig

• Gebruikshandleiding

. standaard

• HACCP

. voeding

(voedingsindustrie)
• Advies

optimol
tools
• Standaard- of
specifiek materiaal

optimol
systems
• Smeersysteem
Memolub ®

om te smeren
• Beheerssoftware

. bio
• Beheer en
optimalisering
van de voorraden
en de producten

UITVOERING

onderzoeken, OLIEANALYSEs

Rapportering, dOSSIER VOOR DE TECHNISCHE OPVOLGING

sMEEROPLEIDING

BEGELEIDING OP HET TERREIN
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Perspectieven van
een hoogwaardig
onderhoud
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Optimol Lubrication steunt op vijf pijlers:

PRODUCTIVITEIT

MILIEU

Optimol Lubrication maakt uw productie betrouw-

De door Optimol Lubrication aangeboden oplossingen

baarder door het risico op niet geplande machine

voldoen aan de ISO 14000- en HSE-normen. Wij stellen

stilstand drastisch te beperken. Door een degelijk

een lijst van systemen, adequate toebehoren, en

preventief onderhoud realiseren we een betrouw

hoogwaardige smeermiddelen voor waarvan het

baarder machinepark met minder schade.

verbruik tot een minimum wordt beperkt.

FINANCIeeL VOORDEEL

VEILIGHEID

Onze prioriteit: beperken van de onderhoudskosten

Optimol

zonder kwaliteitsverlies. De invoering van een degelijk

welke de veiligheid bij het uitvoeren van smeer

smeerplan kan snel een besparing van 20 % opleveren.

activiteiten verbeteren.

Lubrication

stelt

oplossingen

voor

Bij een correct gebruik van de juiste smeermiddelen
en eventueel in combinatie met het juiste smeer–
systeem kan de besparing oplopen tot 50 %.

OPTIMALISERING
VAN DE ORGANISATIE
Bovenop

de

budgettaire

besparing

zal

ons

organisatieschema een betere supervisie geven
met minder stress.
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De audit, een essentieel
element om winst te boeken
Optimol Lubrication voert een reeks controles uit met betrekking
tot volgende punten:
1

PRODUCTVOOrRAAD

5 SPECIFIEKE TYPES van CONTROLEs

•

Preventiepictogrammen

•

•

Veiligheidsdossiers

dient te gebruiken in het kader van de verschillende

•

Beheer en organisatie van de voorraad smeer-

analyses.

Controleren of de tools aanwezig zijn die men

middelen
•

Naleven van de HSE-normen

6 MATERIEEL om te smeren
•

om de smering uit te voeren.

2 VERBRUIKsBEHEER
•

Rationalisering van de smeermiddelen

•

Analyse van het verbruik

Evaluatie van het materiaal dat wordt gebruikt

•

Naleven van de HSE-normen.

7 PERSONEEL om te smeren
3 FABRIEKSPLAN, LIJST VAN SECTOREN
•

•

Beschikbaarheid, competenties en opleidingen

EN PRODUCTIEZONES

van het personeel die in het kader van de smering

Bezoek aan de productiesite om de eventuele

wordt te werk gesteld.

tekorten inzake smering te evalueren.
•

Opstellen van verbeteringsplannen en een lijst
met potentiële winstfactoren.

4 SMEERPLAN
•

AUDIT EN DE VOORGESTELDE

Evaluatie van het smeerplan. Dit plan moet een

VERBETERINGEN DRAGEN bij tot

correct beeld geven van het smeerprogramma

DE BELANGRIJKSTE BESPARINGEN.

dat men moet volgen voor de productie lijnen
(het juiste product, op de juiste plaats, in juiste
hoeveelheid en met de juiste frequentie).
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het RESULTAAT VAN DE

Deskundigheid
Inzetten
De kwaliteit van de service die Optimol Lubrication biedt
bestaat voornamelijk uit de knowhow van de mannen en
vrouwen die er aktief zijn.

iso 9001
Meer dan 40 jaar ervaring in de sector en we blijven

DAADWERKELIJKE AANWEZIG AAN UW ZIJde

nog steeds toonaangevend.

Optimol Lubrication staat ook voor regionale
technisch-commerciële aanwezigheid, beschikbaar in

Een probleem bij onze klanten impliceert het

uw buurt. Maar Optimol Lubrication is ook technische

verstrekken van informatie, een constructieve

onders teuning, via ingenieurs en onderhouds

informatieuitwisseling en het gezamelijk werken

specialisten. Een performante logistiek, voorraden

aan een passende oplossing.

en korte levertermijnen. En ten slotte biedt Optimol
Lubrication ook een managementsteam dat uw

TEAMWERK

noden aanvoelt.

Onze vaardigheden dekken de verschillende aspecten
van het smeren, de smeermiddel technologie, de
mechanica, de smeersystemen en algemene zaken

WIJ WERKEN MET RESPECT VOOR

met betrekking tot het organiseren en het beheren

UW INZET EN UW VERWACHTINGEN,

van het onderhoud.
Wij beschikken over de nodige capaciteiten om de
projecten te beheren binnen uw industriesector.

ALTIJD IN OVERLEG, TRANSPARENT
EN COMMUNICATIEF.

De interventies van Optimol Lubrication zijn flexibel
en aangepast aan de noden van onze klanten:
•

éénmalige interventies

•

acties tijdens machinestilstand

•

installeren van smeersystemen
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Van opvolging van het
onderhoud tot partnership
Klanten begeleiden maakt deel uit van onze waarden.

Een tussenkomst van Optimol Lubrication biedt

… EN ONMISBARE EVALUATIETOOLS

meerwaarde indien ze kadert in een lange-termijn-

•

Beheerssoftware Lubecontrol: door Optimol
Lubrication ontworpen, eenvoudig, open en goed-

relatie.

koop software pakket waarmee men smeerplannen
kan opstellen.

Wij bieden gebruiksadvies en doen nieuwe aan
bevelingen naargelang uw noden.

•

Olieanalyses opgesteld door een onafhankelijk

Wij maken en stellen dossiers op voor technische

laboratorium. Zij bieden de mogelijkheid om

opvolging ter beschikking.

zowel informatie te bieden over de toestand van
de olie al dit over het mechanische onderdeel

EEN METHODE …

om de oliewissels zolang mogelijk uit te stellen.

Onze aanwezigheid op een industriële site impliceert

Wij vullen de analyse resultaten aan met onze

de facto een systematische rapportering van de

kennis van de klant, wat ons de mogelijkheid

interventies en de uitgevoerde controles.

biedt om te bepalen welke acties er moeten
worden ondernomen.
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Drie groepen producten
Optimol Lubricants
De smeermiddelen van Optimol Lubrication zijn

zware gebruiksomstandigheden. Zij garanderen een

gebaseerd op de geavanceerde EPAP-technologie

opmerkelijk verlenging van de smeringsintervallen.

(Extreme Druk + Anti-Pitting) die uitzonderlijke

Het gamma producten van Optimol Lubrication omvat

eigenschappen heeft, waardoor de verschillende

oliën en vetten op minerale of synthetische basis,

slijtagefenomenen aanzienlijk worden beperkt.

smeermiddelen voor extreem hoge temperaturen,

Deze smeermiddelen verlengen de levensduur van

voedingsgeschikte en biologisch afbreekbare smeer

de mechanische onderdelen die onderhevig zijn aan

middelen, pasta’s, suspensies en poeders.

Optimol Tools
Optimol Lubrication biedt een aantal gebruiks

•

Controle van de smeervolumes

accessoires om smeeraktiviteiten te vergemakkelijken.

•

Oliekannen en pompen (anti-lek)

Deze hoogwaardige accessoires zijn zorgvuldig

•

Oliefiltersystemen

geselecteerd:

•

Controlesystemen voor olieniveau

•

Vetpompen

Ook software maakt deel uit van het Optimol

•

Oliepompen

Lubrication-aanbod:

•

Opzuigsystemen

•

Beheersystemen: Lubecontrol-software

•

Specifieke smeerkoppelingen

•

Controle en opvolging van de temperatuur.

•

Opvangbakken

Optimol Systems
Optimol Lubrication commercialiseert het auto-

Memolub minder duur dan de gecentraliseerde

nome Memolub -smeersysteem, een herlaadbaar

smeersystemen. De voornaamste troeven van

systeem, werkt op afstand, in mono of multi punt

Memolub ® zijn het beperken van het verbruik van

opstelling geschikt voor zowel oliën als vetten. De

het smeermiddel en de veiligheid van de gebruikers.

Memolub

biedt een aanzienlijke meerwaarde in

Optimol Lubrication biedt tevens de nodige knowhow

vergelijking met de weinig betrouwbare wegwerp

inzake centrale smeersystemen en toepassingen

smeerapparaten. In heel wat gevallen blijkt de

op afstand.

®

®
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Veelzeggende voorbeelden
Optimol Lubrication is aanwezig in alle grote industriële sectoren.
De resultaten die onze klanten behalen zijn aanzienlijk zowel
qua budgettaire besparingen als wat betreft het beperken van het
risico op productiestilstand.
GIETERIJ

RESULTATEN

•

Lagerstandtijd verlengt tot 4 jaar

DOEL

Smeren van 375 lagers van transportbanden,

ECONOMISCHE BALANS

heftoestellen, ventilatoren, schudzeven,...
Voor
Optimol

PROBLEMEN

Smering met 3.000 chemische wegwerpsmeer

Jaarlijkse

potjes met een jaarlijks budget van 54.000 $ (werk

kosten

en recyclagekosten niet inbegrepen). De meeste van

Totale kosten
Memolub

®

Jaarlijkse
winst

smeerpotjes

de smeerpunten waren uitgerust met 2 chemische
smeerpotjes ingesteld op 3 maanden.

Jaar 1

54.000 e

61.450 e

- 7.450 e

•

Jaar 2

54.000 e

34.181 e

19.819 e

Jaar 3

54.000 e

35.832 e

18.168 e

Jaar ...

54.000 e

30.000 e

24.000 e

Jaar n

54.000 e

30.000 e

24.000 e

Vroegtijdige slijtage van de lagers door gieterij
zand
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Optimol
Oplossing

•

Interventietijd

•

Hoge terugkerende uitgaven

•

Weinig controle op het verbruik

•

Slecht afvalbeheer

OPLOSSING

Na 6 maanden werd de instelling van een derde

Vervangen van de 3.000 chemische wegwerp

van de Memolub®-systemen aangepast, de frequen-

smeerpotjes door:

tie om de vulling te vervangen werd teruggebracht

•

260 Memolub HPS Mega- en 166 Splitter Memo-

op 6 maanden, waardoor de winst voor de klant

systemen

stijgt. Vanaf het 4e jaar komt de globale jaarlijkse kost

•

Optimol Optipit smeermiddel

voor de klant (arbeidskosten, verbruiksgoederen

•

Frequentie voor het vervangen van de ladingen:

en opvolging van de apparaten) op 30.000 $, wat

3 maanden

neerkomt op een winst van 44 %.

®

KARTONFABRIEK

CHEMIE

DOEL

DOEL

Beheer en uitvoering van de smering

Bijvullen en verversen van de olie van reductoren

PROBLEMEN

en hydraulische groepen.

•

Gebrekkige opgevolgde smering

PROBLEMEN

•

Gebrek aan gekwalificeerd personeel

•

Geen opvolging, geen informatie

•

Oversmering

•

Breuken door een gebrek aan opvolging

•

Te veel onderbrekingen door een tekort aan

•

Correctieve acties

smeermiddelen

•

Jaarlijks verversen van alle elementen uit veiligheid
(hoge kost)

OPLOSSING

Smeer- en productvoorraadbeheer

OPLOSSING

rESULTATEN

•

Gebruik van Optimol Optigear 220-kwaliteitsolie

•

Garantie van de uitgevoerde interventies in ver

•

Opvolging via de Lubecontrol-software

houding tot de geplande interventies.

•

Interventies in augustus en in week 52 om controles

•

Ervaren, gekwalificeerd en opgeleid personeel.

uit te voeren van het peil, de bijvullingen, de

•

Gebruik van het juiste product, op de juiste plaats,

analyses, en eventuele oliewissels

op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.
•

Beheer van de voorraden

rESULTATEN

•

Aanpassen van de toepassingsfrequentie, van de

•

Aantal breuken daalt, betere productie

controlefrequentie, de analysefrequentie en de

•

Informeren over de problemen of de onregelmatig

frequentie voor het verversen
BESPARINGEN

•

heden, met de Lubecontrol-software
•

Beter preventief en predictief onderhoud

•

Geoptimaliseerd beheer en opvolging van de
smeerbeurten

Beperken van het aantal stilstanden die verband
houden met de smering (80 % minder).

•

Beperken van het aantal smeermiddelen met 12 %.

BESPARINGEN

•

Betere opvolging van de smering.

•

Verbruik van olie beperkt van 4 tot 1 vat/jaar.

•

Betere preventieve werking.

•

Arbeidskosten voor het verversen gedeeld door 4.

•

Winst op de interventietijd: na 6 maanden beperking

•

Vermindering van de breuken van reductoren en

van de interventietijd voor het smeren met 20 %.

hydraulische groepen met 80 %.
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Cementfabrieken en steengroeven

Milieu

Staalindustrie

Voeding

Chemie en plastic

Haveninstallaties

Textiel

Automobiel

Elektromechanica

Metaalindustrie

Glas

Hout

Energie

Papierfabricage

FRANKRIJK
Optimol France

sarl

BELGIË & LUXEMBURG
Optimol Tribotechnik nv/sa

B.P. 50146

43, rue Bollinckxstraat

8, avenue Saint-Rémy

B - 1070 Brussel

F - 57603 Forbach CEDEX

BELGIË

FRANKRIJK

Tel.: +32 (0)2 559 77 20

Tel.: +33 (0)3 87 87 88 45

Fax: +32 (0)2 522 32 66

Ontwerp: www.generis.be
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