Beste,
Met grote fierheid sturen we graag onze E-zine uit. Als partner die de industrie
draaiende houdt, heeft MGH voor u een aantal projecten en tips verzameld.

Revisies, verbeteringen of vervangingen,
MGH is gepassioneerd bezig met het draaiend houden van de industrie.

Alvast veel succes tijdens de aankomende stilstandsperiode, ideale gelegenheid om
omgewisselde tandwielkasten en motorreductoren door MGH te laten reviseren.

Kunnen we hierbij iets betekenen voor jullie, contacteer ons dan zeker.
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten,
Het MGH-Team

Siemens Flender herbevestigd zijn keuze voor MGH
Voor revisies en herstellingen van Flender FZG
tandwielkasten, heeft Siemens gekozen voor
MGH als Service Delivery Partner.
Ook voor de oudere generatie Flender tandwielkasten
(Redurex, TGW, Duronorm, ...) kan MGH service bieden
vanuit één van zijn twee servicecenters, Machelen of
Antwerpen.

Betere oliefilters en correcte smering verhogen
spectaculair de levensduur van je tandwielkast
Een chemische multinational in het Antwerpse had te
kampen met te snelle oliefilterverstopping op zijn
tandwielkasten. Door hun continu bedrijf konden de
verstopte filters niet tijdig gereinigd worden met
uiteindelijke oliecirculatieproblemen met versnelde
schade op lagers en tandwielen. Door een relatief kleine
ingreep zorgde MGH voor het probleemloos
functioneren van de smering met langere levensduur
van hun aandrijvingen als mooi resultaat.

Ook voor koppelingen kan je bij MGH terecht
In zware elektromechanische aandrijfgroepen zijn
koppelingen belangrijke component om het koppel over
te brengen tussen motor, tandwielkast en machine.
De juiste keuze, de juiste installatie en het juiste
onderhoud van de koppeling is hierbij belangrijk.
MGH wil hierin als partner meehelpen en ontwikkelde
een overzichtelijk keuzeblad voor koppelingen.

MGH roert zich in de wereld van de mengerinstallaties
MGH is sinds zijn start actief in de chemische sector.
Naast koeltorens, transportbanden, trommels, … zijn
mengerinstallaties hier belangrijke troeven.
MGH is actief voor revisies en nieuwbouw, maar ook
voor proactieve acties.

MGH nam deel aan 3 beurzen
Met groot succes kunnen we terugkijken naar onze
deelnames: Indumation Kortrijk, Maintenance Antwerp
en Maintentance Next te Rotterdam.
Ons Sales Team was paraat, partners en nieuwe
contacten werden verwelkomd met een drankje en een
fijne babbel.
Revisies & preventief onderhoud werden in de kijker
gezet.

MGH: 15 YEARS IN BUSINESS!
MGH werd opgestart in 2002 en viert dit jaar een
belangrijk jubileum. We zijn ondertussen reeds 15 jaar
actief. Graag willen wij bij deze onze klanten en
leveranciers bedanken voor het vertrouwen en de
samenwerking. We kijken alvast uit naar de komende 15
jaar. Bedankt !
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