TRANSPORT

Ingebedde spoorsystemen

Polycorp is een globale
leverancier van ingebedde
spoorsystemen die de levensduur
van elk wegoppervlak verlengen.
Onze producten beperken
de destructieve effecten van
schokken, trillingen en lekstroom
terwijl ze het railgeluid eveneens
aanzienlijk verminderen. Klanten
profiteren van onze uitgebreide
productcatalogus, superieure
technische ondersteuning en
tientallen jaren ervaring in
de spoorwegindustrie.

Polycorp introduceerde het concept EPFLEX™
railafdichting als een tussenlaag tussen het wegoppervlak
en de rail op gelijkgrondse overwegen. Door Polycorp
gepatenteerde EPFLEX™-producten konden spoorweg- en
wegbeheerders hun onderhoudsbudgetten rekken.
Zij erkenden de behoefte aan producten die de rigiditeit
van het spoor, railgeluiden en lekstroom konden beheren.
Ingenieurs van Polycorp ontwikkelden de TrackJacket®-lijn
dynamische spoorondersteuningssystemen die aan elke
behoefte voldoen, van het ene einde van het spoor naar
het andere, en alles er tussenin.

Eén systeem, één leverancier, één
verantwoordelijkheid
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Innovatie

Technische ondersteuning

Polycorp blijft verbeteren en nieuwe producten
introduceren om aan de behoeften van klanten
te voldoen. Door onze bekende interne helpdesk
en hands-on aanwezigheid ter plaatse kunnen
wij snel gerichte oplossingen creëren voor
uw specifieke projectproblemen. Polycorp
is de industrieleider met meer dan 30 jaar
aantoonbare ervaring.

Klanten van Polycorp profiteren van tientallen
jaren ervaring in het ontwikkelen van producten.
Deze ervaring is uw voordeel. Ons verkoop- en
technische personeel staat altijd paraat om een
product en installatieprogramma afgestemd
op uw behoeften te begrijpen, te ontwerpen
en te ontwikkelen. Polycorp biedt plaatselijke
ondersteuning en is een uitbreiding van uw team
wanneer u dat het meest nodig hebt.

Kwaliteit
Polycorp-kwaliteit begint met ons
ISO 9001:2008-certificaat en eindigt pas
wanneer de job zich in de belastingadministratie
bevindt. We beschikken over kwaliteitssystemen
en de nieuwste testapparatuur om ervoor te
zorgen dat ons materiaal uw verwachtingen
overtreft en aan de eisen van uw klant voldoet.
Hoge kwaliteit - Verminderd risico

Oplossingen
U hebt antwoorden nodig - en wel nú. Het
ontwerpteam van Polycorp creëert ingebedde
railsystemen die specificaties overtreffen, met een
focus op installatiegemak, om elke belanghebbende
tastbare voordelen te kunnen bieden. Polycorp
heeft de mensen, faciliteiten, testmogelijkheden en
producten om de materialen te produceren die u wilt
hebben. Ondersteund door de service die u nodig
hebt. Waar u ook bent, u kunt erop rekenen dat
Polycorp er tijdens het hele proces voor u is.
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