
De oplossing om 
de conditie van 
uw machines en 
smeermiddelen  
te bewaken

n  Onafhankelijke,  
complete olie-analyses

n  Snelle en duidelijke adviezen
n  Ongewenste stilstanden 

voorkomen
n  Hogere machinebeschikbaarheid
n  Lagere onderhoudskosten



Trendopbouw van analyses voorspelt onderhoudsbehoefte 
Lagere onderhoudskosten door toestandsafhankelijk onderhoud
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ePrevent® is het ultramoderne oliemonsteranalysepakket van Van Meeuwen voor  
het professioneel analyseren van de conditie van smeermiddelen. Het geeft inzicht 
 in de staat van machines en onderdelen en inzicht in de conditie van het smeermiddel. 
Met de analyseresulaten is het mogelijk om het onderhoud uitstekend te plannen op het 
juiste moment. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op kosten en tijd gerealiseerd.

Waaruit bestaat een ePrevent® 
oliemonstername-kit?

n  Een vouwdoos met alle materialen  
om 6 aparte oliemonsters te nemen  
(flesjes met stickers, 3 meter slang, 
adresstickers en mailers voor het  
laboratorium)

n  Toegang tot een gepersonaliseerde  
Van Meeuwen-web portal met alle  
product-documenten en monsteranalyses

n  De mogelijkheid om op de eigen  
Van Meeuwen-pagina via een persoonlijke 
inlogcode oliemonsters in te voeren 

n  Toegang tot het gebruik van de Horizon-app  
(IOs en Android) om hiermee ook oliemonsters 
in te voeren en de resultaten in te zien

n  6 analyserapporten en adviezen per e-mail  
via de persoonlijke Van Meeuwen-portal en  
de Horizon-app

Wat zijn de voordelen? 

n  Hogere machinebeschikbaarheid

n  Sterk lagere onderhoudskosten

n  Het onderhoud aan de machines pas uitvoeren 
als de olie-analyses dat aangeven

n  Het verversen van smeermiddelen op exact het 
juiste moment, zeker niet te laat, maar ook niet 
onnodig vroeg

n  Het leren kennen van uw machines door het 
opbouwen van een onderhoudstrend middels 
de olie-analyses

n  Aan de hand van de trends de behoefte aan 
onderhoud zien aankomen en de planning 
daarop aanpassen

n  Het voorkomen van ongewenste stilstanden

n  Het effectief verhogen van de machine-
beschikbaarheid en de productie-output

Wat is er mogelijk via de  
web portal of Horizon-app?
 
n  Machinegegevens invoeren en beheren

n  Oliemonsters invoeren en rapporten  
van analyses inzien

n  De trendopbouw gebruiken om het  
onderhoud op af te stemmen

n  De belangrijkste gegevens inzien via een 
overzichtelijk dashboard

n  Intervallen instellen voor monsternames  
voor bepaalde machines

n  Asset watch instellen voor bepaalde machines 
om de toestand ervan nauwkeurig te 
monitoren 

n  Notificaties naar behoefte instellen welke  
te ontvangen en wanneer

n  De taal van de website en analyserapporten 
zijn naar persoonlijke voorkeur aan te passen


