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THEMA: COST SAVING



Cost Saving
Rubix biedt u vele oplossingen om kosten te besparen. 
Hieronder lichten wij er enkele toe. Een compleet overzicht 
van onze oplossingen vindt u op onze speciale website: 
solution.rubix.com/nl.

OEM-Conversie
De original equipment manufacturers (OEM) - de bedrijven die de machines 
in uw fabriek ontwerpen, bouwen en leveren - zullen u altijd adviseren bij hen 
terug te komen voor originele reserveonderdelen.

Dit is een goede zaak voor hen omdat het terugkerende inkomsten oplevert 
die u dicht bij hun merk houden. Dit is echter niet de enige manier om aan 
originele reserveonderdelen te komen en het is waarschijnlijk ook niet de 
snelste of meest kostenefficiënte manier. Vaak produceert de OEM het 
onderdeel niet zelf.

Zij kopen van andere fabrikanten en zelfs distributeurs en plakken er hun 
eigen naam op, waardoor het voor klanten moeilijk te herkennen is dat zij 
mogelijk een te hoge prijs betalen. Onze specialisten kunnen deze onderdelen 
inspecteren en identificeren en originele of alternatieven aanbieden van 
toonaangevende merken of van onze eigen exclusieve merken.

Onze OEM-omzetting verlaagt de eenheidsprijskosten met 5 tot 40 procent. 
Dankzij onze uitgebreide pan-Europese voorraad kunnen wij voor deze 
artikelen doorgaans kortere levertijden bieden dan u van de OEM krijgt.

Cost saving
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Consolidatie van 
leveranciers
Fabrikanten hebben vaak meerdere leveranciers voor hun MRO-producten 
en -diensten. Dit bemoeilijkt de inkoopprocessen, wat betekent dat het 
inkoopproces langer duurt en meer kost dan nodig is.

Daarbij is het aanhouden en onderhouden van een leverancier in uw ERP 
systeem een behoorlijke kostenpost. Werken met meerdere leveranciers 
beperkt ook de mogelijkheden om de kosten van de onderdelen en de totale 
eigendomskosten van de machines in de fabriek te verminderen.

Wij kunnen u helpen uw leveranciers te consolideren door een breed gamma 
van producten en diensten in alle MRO-productcategorieën aan te bieden, 
ondersteund door ons netwerk van 8.500 technische experts.

Als de grootste Europese industriële leverancier voor veel van de toonaan-
gevende merken, bieden wij zeer concurrerende prijzen. Wij combineren dit 
met een breed assortiment, consistente beschikbaarheid en kwaliteitslogistiek 
om u op tijd en volledig te leveren wat u nodig hebt.

Dit zorgt voor vereenvoudigde inkoop en betere prijzen, dankzij schaalvoor-
delen en vereenvoudigd leveranciersbeheer.

E-mobilisatie
Onze E-Mobilisation-oplossing biedt de mogelijkheid om de kosten van uw 
MRO-aankopen en uw totale ˇcost of ownershipˇ binnen slechts 90 dagen te 
verlagen.

Voor veel van onze leveranciers zijn wij de grootste Europese klant. Als u met 
ons samenwerkt, kunt u van die koopkracht profiteren. Daarom hebben wij 
onze e-mobilisatiedienst ontwikkeld.

Wij mobiliseren een toegewijd team om met u samen te werken. Wij gebruiken 
een beproefde aanpak om uw belangrijkste aankopen te identificeren, te 
coderen en te offreren, en we beginnen met de aankopen die u het vaakst 
doet. We maken afspraken over de prijzen en bouwen uw assortiment en 
prijzen in uw inkoopprocessen in.

De E van E-Mobilisatie gaat over het koppelen van uw systemen aan de onze. 
Dus wanneer een van uw collegaˇs een aankoop doet, komt deze direct bij ons 
binnen en handelen wij de bestelling af. Wij hebben een reeks E-Procurement 
oplossingen beschikbaar. Dit betekent dat wij uw kosten kunnen verlagen en 
tegelijkertijd uw inkoopproces efficiënter kunnen maken.

Advies
Wij hebben MRO-experts in elke markt met een diepgaande kennis van 
productieprocessen en de onderdelen die ze draaiende houden, om uw 
vragen te beantwoorden, advies te geven en uw behoeften te ondersteunen. 
Vervolgens combineren wij die deskundigheid en kennis met de services en 
praktijken die u helpen uw kosten te verlagen en uw productie efficiëntie te 
verhogen.

Neem contact op met uw Rubix contactpersoon of vestiging om een afspraak 
te maken met één van onze experts.

Meer informatie vindt u op onze website: solution.rubix.com.

Cost saving
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Cost saving

Kosten besparen 
met slimme productkeuzes

MCA licht naast de efficiënte 
robots een aantal andere 
interessante producten voor u uit, 
waarmee u op diverse manieren 
energie en kosten bespaart.

Besparen is momenteel het 
onderwerp van de dag en we 
zoeken dan ook naar allerlei 
oplossingen om bewuste 
keuzes te maken.
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Cost saving

MCA linear motion robotics
T: +31 (0)315 - 25 72 60 (motion & robotics) | T: +31 (0)571 - 27 20 10 (linear) | E: info@mcabv.nl | I: www.mcabv.nlContact:

Kies voor onze zeer scherp geprijsde 
miniatuurgeleidingen, van ons exclusive 
brand Mecaline. Standaard worden 
de body van de loopwagen en de rail 
vervaardigd uit RVS. Optioneel is voor 
de bouwgrootte 9 en 12 een stalen rail 
leverbaar welke hoger belastbaar zijn.

Eenvoudig energie besparen met de juiste frequentieregelaar. 

Miniatuurgeleidingen

Bespaar kosten met frequentieregelaars

Onze Mecaline elektromotoren zijn 
concurrerend geprijsd en uit voorraad 
leverbaar. Deze driefasige asynchrone 
motoren hebben een lange levensduur 
door hun uitstekende warmteafvoer van 
lagers en wikkelingen. Het IE3-rendement 
zorgt voor een lager energieverbruik. 

Elektromotoren

In het hogere segment vindt u de U1000: Dit model heeft 
geen remweerstand nodig maar kan de kinetische energie 
terug voeden in het net.

Ons instapmodel is de GA500. Deze frequentieregelaar
is zeer geschikt voor het aandrijven van zowel
energiezuinige inductie-, permanent magneet- en
synchrone reluctantiemotoren.
Gebruikt u pompen of ventilatoren? Door toepassing van 
een GA500 kan een aanzienlijke energiebesparing
gerealiseerd worden.

Meer 
informatie:
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SKF Food Grade 
Kogellagers

SKF Food Line 
Blue Range

De SKF Food Line Blue Range is speciaal ontwikkeld 
om een compleet assortiment aan hygiënische 
lageroplossingen te bieden met hoge prestaties 
voor de meest veeleisende productieomgevingen 
in de levensmiddelensector. Deze lagers zijn 
voorgesmeerd voor hun gehele levensduur en 
ontworpen om bestand te zijn tegen veelvuldig 
schoonspoelen, waardoor verontreinigende stoffen 
worden geëlimineerd, de verspreiding van bacteriën 
wordt tegengegaan en veel van de problemen die 
voortkomen uit traditioneel onderhoud worden 
weggenomen.

Kostenbeparingen 
Met de SKF Food Line Blue Range hoeft er niet 
gesmeerd te worden en wordt de reinigingstijd 
verminderd dankzij het hygiënische ontwerp van alle 
onderdelen.

Er zijn ook milieuvoordelen te behalen, omdat er 
een derde minder water nodig is voor het reinigen 
van overtollig vet ten opzichte van open lagers en er 
minder smeervet nodig is, waardoor er uiteindelijk 
ook minder smeervet verwijderd hoeft te worden.

Met SKF Food Line Blue Range 
lagerblokken profiteert u van:

  verminderde risicoˇs voor de    
 voedselveiligheid 
  

  verminderde productiestilstand

  minder onderhoudskosten

  langere levensduur van de lagers  en een  
 hogere betrouwbaarheid 

  een duurzamere aanpak

Cost saving

Voedselveilig

• Voorgesmeerd met een 
hoogwaardig vet dat geschikt is 
voor levensmiddelen, geregistreerd 
door NSF als categorie H1

• Synthetische rubber afdichtingen 
die blauw gekleurd zijn voor 
optische opspoorbaarheid indien 
er fragmenten in de voedselstroom 
terechtkomen, in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de US 
FDA en de EG

Hoge corrosiebestendigheid

• Roestvrij staal (440C) voor 
binnenring, buitenring, 
wentellichamen en kooi

• Roestvrijstalen steunplaat voor de 
afdichting

Daarnaast zijn deze lagers verkrijgbaar 
in standaard lagerstaal voor post-
processing en toepassingen met een 
hogere mechanische belasting.
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Lager inserts en afdichtsysteem

Het hart van elke eenheid is een hoogwaardig corrosiebestendig insteek 
lager met roestvrij stalen binnenring, buitenring en kogels van AISI kwaliteit 
420. Het ontwerp bevat een gepatenteerd lagerafdichtsysteem dat 
een radicaal andere benadering heeft voor het voorkomen van schade 
veroorzaakt door het binnendringen van reinigingsmiddelen in het lager. 

Lagervet

Alle eenheden zijn voorgesmeerd voor hun gehele levensduur met SKF-vet 
dat geschikt is voor levensmiddelen en NSF-goedgekeurd is, zodat er niet 
gesmeerd hoeft te worden. Het hoogwaardige vet is door NSF geregistreerd als 
categorie H1 (smeermiddel dat aanvaardbaar is voor gebruik in toepassingen 
waar sprake kan zijn van incidenteel contact met levensmiddelen) en voldoet 
aan religieuze voorschriften (halal en koosjer) en is allergeenvrij conform de 
bepalingen van de EG.

Blauwe afdichtingen en behuizingsmateriaal 

Alle afdichtingen en behuizingen zijn blauw om de optische opspoorbaarheid 
te verhogen bij een vermoeden van onbedoelde verontreiniging, wat de 
voedselveiligheid ten goede komt.

Hygiënisch ontwerp

De SKF Food Line Blue Range is speciaal ontworpen vanaf de basis, 
component voor component, voor verbeterde hygiëne en naleving van 
voedselveiligheidsvoorschriften.

• Een achterafdichting die statisch tegen de behuizing en dynamisch tegen 
de as afdicht, en een eindafdekking die aan de voorzijde volledig tegen 
de behuizing afdicht, zodat er geen procesmateriaal in het lager kan 
binnendringen.

• De behuizing, inclusief gevulde bodem, is ontworpen om spleten en 
openingen waar vuil en bacteriën zich kunnen ophopen, te elimineren.

• Het einddeksel sluit de eenheid volledig af, terwijl een gepatenteerd 
vergrendelingsmechanisme voorkomt dat het onbedoeld losraakt.

• Het onderhoudsvrije ontwerp helpt overmatige vetophoping te voorkomen 
in eindafdekkingen waar bacteriën kunnen groeien wanneer ze worden 
blootgesteld aan procesmateriaal en -vloeistoffen.

• Afgeschuinde oppervlakken om het weglopen van vloeistof te bevorderen en 
extreem gladde oppervlakteafwerking verbeteren de hygiëne bij het spoelen.

Cost saving
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Onderhoud van elektromotoren
Verlaag de onderhoudskosten en verleng de levensduur van uw motor 
Het gebruik van simalube smeermiddelen vermindert de onderhoudskosten van elektromotoren aanzienlijk. Meer dan 50% van de 
storingen aan elektromotoren zijn gerelateerd aan lager uitval en het merendeel daarvan is te wijten aan onjuiste smering of onjuiste 
montage. Met de innovatieve simatool toolsets en simatherm inductieverwarmingsapparaten is ook een snelle en veilige montage en 
demontage van lagers gegarandeerd.

 Technische specificatie elektromotor
  Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe vaak een lager van een elektromotor moet 

worden gesmeerd: bedrijfsuren, toerental, lager grootte, lager  type en de manier waarop de 
motor is gemonteerd, zijn er slechts enkele van. Daarom heeft simatec voor u Calculation Pro 
ontwikkeld, dat u helpt bij de keuze van het juiste smeermiddel voor uw motor.

 Smeerpunt voor niet-aandrijfzijde en smeerpunt voor aandrijfzijde
  De simalube automatische smeertoestellen, verkrijgbaar in vijf verschillende maten, leveren 

vet of olie aan alle soorten smeerpunten. simalube smeertoestellen zorgen voor een constan-
te toevoer van smeermiddel in de gespecificeerde dosering. Stilstand tijden worden verkort 
en kosten worden aanzienlijk verlaagd in vergelijking met tijdrovende handmatige smering. 
simalube smeertoestellen kunnen binnen enkele seconden aan het smeerpunt worden 
bevestigd. De simalube wordt aangedreven door een gas producerende droge cel.

 Rollagers en radiale as afdichtingen demonteren met simatool 
  De Twin Puller TP 150 toolset maakt de demontage van diepgroefkogellagers en radiale 

as afdichtingen mogelijk. Een belangrijk voordeel is dat de as tijdens het proces niet hoeft 
te worden verwijderd.

 Rollager montage met simatool 
  Het montagegereedschap FT 33 wordt gebruikt voor de zorgvuldige montage van 

rollagers en radiale as afdichtingen.

 Rollagers monteren met simatherm  
  Inductieve verwarming van lagers en ringvormige metalen onderdelen heeft zich bewezen 

als een behoedzame en snelle montagemethode. Een wisselend magneetveld induceert 
doelgericht een hoge stroom in het werkstuk en brengt het op exacte en gecontroleerde 
wijze op de aangegeven montagetemperatuur.

A

B C

D

D

D

simalube 
video

Twin Puller TP 150 
video

Fitting Tool FT 33 & 
VOLCANO IH 025

Calculation Pro 
video

Niet-aandrijfzijde smeerpunt

Veel voorkomende oorzaken van fouten
Er zijn verschillende aandrijfproblemen die niet beperkt zijn tot één vakgebied −
zowel mechanische als elektrische fouten kunnen tot storingen leiden. Ongeveer 50%
van de storingen is te wijten aan defecte lagers. 36% van de lager defecten zijn te 
wijten aan onvoldoende smering of teveel smering. Analyses hebben aangetoond
dat dankzij de tijdsbesparing, de verhoogde arbeidsveiligheid en de langere levens- 
duur van de lagers dankzij simalube, 30% van de kosten kan worden bespaard.

Elektromotor
Het label op de motor bevat informatie die nodig is voor het bepalen van de hoeveelheid 
smering. Bijvoorbeeld: vermogen, snelheid, hoeveelheid vet, grootte van het lager.

Smeerpunt aandrijfzijde

Technische specificatie
elektromotor

«simalube smeert continu, verlengt de levens-
duur van uw elektromotor en verlaagt de 
onderhoudskosten»

«simalube vervangt handmatig smeren»

Met de app «simatec world of maintenance» heeft simatec ag een platform gecreëerd 
voor een eenvoudiger en efficiënter beheer van de smeerwerkzaamheden. Calculation 
Pro helpt bij het bepalen van de volgende waarden voor het automatische simalube 
smeertoestel:
• Inhoud smeerpatroon (15 tot 250 ml)
• Tijdinstelling (1 tot 12 maanden)

Neem contact op met uw Rubix-contactpersoon voor meer
informatie of bezoek onze online-shop nl.rubix.com | be.rubix.com



Niet-aandrijfzijde smeerpunt

Veel voorkomende oorzaken van fouten
Er zijn verschillende aandrijfproblemen die niet beperkt zijn tot één vakgebied −
zowel mechanische als elektrische fouten kunnen tot storingen leiden. Ongeveer 50%
van de storingen is te wijten aan defecte lagers. 36% van de lager defecten zijn te 
wijten aan onvoldoende smering of teveel smering. Analyses hebben aangetoond
dat dankzij de tijdsbesparing, de verhoogde arbeidsveiligheid en de langere levens- 
duur van de lagers dankzij simalube, 30% van de kosten kan worden bespaard.

Elektromotor
Het label op de motor bevat informatie die nodig is voor het bepalen van de hoeveelheid 
smering. Bijvoorbeeld: vermogen, snelheid, hoeveelheid vet, grootte van het lager.

Smeerpunt aandrijfzijde

Technische specificatie
elektromotor

«simalube smeert continu, verlengt de levens-
duur van uw elektromotor en verlaagt de 
onderhoudskosten»

«simalube vervangt handmatig smeren»

Met de app «simatec world of maintenance» heeft simatec ag een platform gecreëerd 
voor een eenvoudiger en efficiënter beheer van de smeerwerkzaamheden. Calculation 
Pro helpt bij het bepalen van de volgende waarden voor het automatische simalube 
smeertoestel:
• Inhoud smeerpatroon (15 tot 250 ml)
• Tijdinstelling (1 tot 12 maanden)

Neem contact op met uw Rubix-contactpersoon voor meer
informatie of bezoek onze online-shop nl.rubix.com | be.rubix.com



10 rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com

Verhoog energie-efficiëntie en 
productiviteit met NSK laser 
uitlijnapparatuur

Productie- en procesinstallaties hebben al lang te lijden van slecht uitgelijnde 
machines. Schattingen geven aan dat meer dan 50% van de machines en 
industriële uitrusting niet uitgelijnd zijn volgens de ISO normen. Bent u zich 
ervan bewust dat kosten kunnen worden bespaard met een snel en eenvoudig 
laser uitlijnproces?

Signalen van een verkeerde uitlijning zijn onder meer hoge trillingen, 
verhoogde temperatuur, loszittende koppelingsbouten en overmatige lekkage 
van smeermiddel bij de lagerafdichtingen. Als een machine één van deze 
effecten vertoont, is het bijna zeker dat die niet goed is uitgelijnd, wat geld 
kost door hoger energieverbruik en/of ongeplande stilstand.

Uitlijnfouten treden op als de speling of offset van gekoppelde assen buiten 
aanvaardbare grenzen komen. De assen lopen dan uit het midden, in een 
elliptische beweging, met als gevolg een hogere belasting, warmteontwikkeling 
en hoger energieverbruik. Als dit niet wordt verholpen, leidt het tot slijtage en 
mogelijk tot stilstand.

Een traditionele uitlijnmethode is het met een richtlat op het oog uitlijnen 
over de koppelingshelften, maar dit is niet erg nauwkeurig en wordt bepaald 

door de vaardigheid van de operator. Een andere optie zijn mechanische 
meetklokken, maar die vereisen tijd en geduld. In plaats daarvan zorgen de 
bij Rubix verkrijgbare NSK laser uitlijnapparaten voor nauwkeurige en snelle 
resultaten zonder dat daarvoor speciale vaardigheden vereist zijn.

De oplossingen van NSK garanderen steeds weer een perfecte uitlijning, 
waardoor slijtage aan belangrijke machineonderdelen zoals afdichtingen 
en koppelingen wordt verminderd en het energieverbruik daalt. Hoe 
preciezer machines zijn uitgelijnd, des te efficiënter de rotatie-energie wordt 
overgebracht. Met NSK´s laser uitlijnapparaten kan tot 17% bespaard worden 
op het energieverbruik. En dat is nog maar voor één enkele machine. Door 
de aanzienlijke energiebesparingen is de ROI voor laser uitlijnapparaten zeer 
kort. In alle gevallen kan Rubix, als geautoriseerd distributeur van NSK, u alle 
ondersteuning bieden die nodig is voor uw toepassing.

De NSK LAS-Set voor as-uitlijning maakt gebruik van dubbellijn lasers voor 
eenvoudige instelling, zelfs op grotere afstanden, en van digitale sensoren 
met hoge resolutie voor nauwkeurige resultaten. Bovendien levert een display 
unit een op pictogrammen gebaseerde, intuïtieve, stap-voor-stap handleiding 
voor gebruikers. Uiteindelijk biedt de LAS-Set de mogelijkheid om een 
gespecialiseerde taak om te zetten in een standaard onderhoudsprocedure 
die eenvoudig en snel uit te voeren is.

Voor (transport)banduitlijning beschikt de LAB-Set van NSK over twee lijn-
laser transmitters, die zorgen voor een veel nauwkeuriger uitlijning dan bij 
typen met een enkele laserkop. Elke set is uitgerust met een serie magnetische 
veerbelaste geleiders die in de groeven van de poelie klikken voor eenvoudige 
montage. Het uitlijnproces is al even eenvoudig: schakel de lasers in, kijk naar 
de tegenover gemonteerde unit en pas de machinepositie zodanig aan dat de 
laserlijnen zijn uitgelijnd met de centrale markering.

Zo eenvoudig is het om te zorgen dat uw machines perfect zijn uitgelijnd, 
energie besparen en stilstand verminderen.

Nu de energie- en grondstofprijzen in de hele productieketen 
stijgen, is dit het moment om bedrijfskosten te verlagen met goed 
uitgelijnde machines. Een perfecte uitlijning tussen machine 
en elektromotor betekent bijvoorbeeld een energie-efficiënter 
bedrijf en minder stilstand. Hierbij biedt het gebruik van NSK´s 
laser uitlijnapparatuur voor banden en assen de mogelijkheid 
om de winstgevendheid te verhogen. 

Cost saving

Rubix Bearings & Power Transmission | E bearings.bnl@rubix.com | T +31 (0)23 5164 134Contact:



VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Tsubakimoto Europe B.V.    |    tsubaki.eu   |    info@tsubaki.eu

De verzwaarde HEAVY DUTY-kettingserie van TSUBAKI is uitermate geschikt 
voor schaalverkleining van de machine zonder in te leveren op prestaties.
Zo biedt de verzwaarde RS80 SUPER-H simplex-ketting dezelfde maximaal toe-
laatbare belasting als de RS80 duplex-ketting uit de standaardserie. 
De kleinere ketting en kettingwielen leveren zowel ruimte- als ook een aanzien-
lijke kostenbesparing op.

De TSUBAKI TITAN-kettingserie is speciaal ontwikkeld voor zware omstandig-
heden, waarbij stof en andere schurende elementen optreden. 
TSUBAKI TITAN combineert de beste eigen schappen van de GT4 WINNER-
ketting met nieuwe en unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendig-
heid. Het resultaat is een ketting met een langere levensduur en dus een lagere 
‘Total Cost of Ownership’. 

Bent u geïnteresseerd in een afspraak met een TSUBAKI SPECIALIST, 
neem dan contact op via RUBIX.
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Cost saving

Kostenbesparing voor LCS 
door inzet van zes robots

LCS reinigt bloemfusten voor 
Royal FloraHolland met behulp 
van op maat gemaakte 
waslijnen. 
Na enige tijd groeide de 
behoefte om het in- en uitladen 
van fusten in waslijnen, wat vrij 
arbeidsintensief werk was, te 
automatiseren. 
De oplossing hiervoor werd 
gevonden bij MCA linear 
motion robotics, wat resulteerde 
in een ‘knap staaltje robotica’. 

Met maar liefst zes robots is het nu mogelijk om 
met minder mankracht dezelfde of zelfs betere 
resultaten te behalen in de reiniging van fusten 
binnen Royal FloraHolland. Zoals LCS het 
zelf omschrijft: 
“Een knap 
staaltje robotica”.

Klantcase MCA linear motion robotics met LCS
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Cost saving

Vier jaar geleden kwam LCS in 
contact met MCA linear motion 
robotics. Er was meteen een 
wederzijdse klik waardoor de 
communicatie vanaf de start 
al vloeiend verliep. Samen 
onderzochten we wat de beste 
technieken waren voor de 
automatisering van de waslijnen. 

Project: Robotica op  
maat in waslijnen 
Maatwerk bleek de juiste oplossing te zijn 
voor dit technische vraagstuk. Door middel 
van zes robots worden de fusten gereinigd, 
waarmee alle 
doelen voor Royal 
FloraHolland 
behaald worden.

Kenmerkend 
voor dit project is 
dat de robots volledig op maat gemaakt 
zijn, volgens de nieuwste technieken. Ze 
zijn voorzien van gereedschappen en 
sensoren die stapels fusten vastpakken, 
‘bekijken’, beoordelen en een actie 
daaraan koppelen. De geïnstalleerde 
robots nemen fusten aan en laden deze 
in op drie waslijnen. Aan het einde van de 

waslijn halen drie robots de fusten eruit 
en zetten deze weer netjes in de kar. Deze 
automatisering maakt het mogelijk om het 
wasproces sneller, veiliger en met dezelfde 
resultaten te voltooien. 

Robotonderhoud
De robots draaien inmiddels 
al enige tijd succesvol mee. 
Toch mag MCA een blijvende 
rol vervullen in periodiek 
onderhoud, inspecties 

en optimalisaties. 
Ruud, Manager Operations bij LCS: 
“Wij zijn blij met MCA; ze denken niet 
in hokjes, maar juist out of the box. Wij 
hadden behoefte aan een specifieke 
service en zij hebben heel doortastend 
gereageerd. Ze kwamen met een nieuwe 
aanpak. Die aanpak past bij ons.”

MCA linear motion robotics
T: +31 (0)315 - 25 72 60 (motion & robotics) | T: +31 (0)571 - 27 20 10 (linear) | E: info@mcabv.nl | I: www.mcabv.nlContact:

Het wasproces is 
sneller, veiliger en met 
dezelfde resultaten te 
voltooien, dankzij de 
automatisering



We pioneer motion

’s Werelds eerste echt  
intelligente smeerpatroon

Turn complexity into simplicity met Schaeffler Lifetime Solutions
De nieuwe OPTIME C1 combineert de voordelen van de automatische smeerpatroon C1 
met onze bekroonde OPTIME-technologie. De OPTIME-app vereenvoudigt het onderhoud 
van uw machines. Alle lagerpunten worden automatisch gesmeerd en gecontroleerd. 

Naast vereenvoudigde smering heeft Schaeffler Lifetime  
Solutions ook de juiste oplossingen en diensten voor het  
bewaken en monteren van uw lagers en machines.  
Keep your machines rolling. 

www.schaeffler.nl/en/optime-c1
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In veel industriële processen worden chemicaliën gedoseerd om 
bepaalde concentraties op het gewenste niveau te brengen en/
of te houden of om hulpstoffen toe te voegen. Het doseren van 
deze chemicaliën vergt doorgaans een hoge nauwkeurigheid 
en een afwijking kan soms grote gevolgen hebben. Daarnaast 
zijn de kosten voor chemicaliën vaak erg hoog.  Een exacte 
dosering kan dus veel geld besparen.

Ecolab doseerpompen
Exacte dosering kan veel geld besparen

NL: T: +31 (0)88 480 29 00 | E: info@bedu.nl | W: www.bedu.nl
BE: T: +32 (0)3 808 7980 | E info@bedu.be | W: www.bedu.beContact:

Vaak hebben we te maken met een volledig geautomatiseerd proces waarbij 
een doseerpomp het hart van dit proces is en een essentiële rol speelt. Ecolab 
Engineering GmbH uit Siegsdorf speelt al ca. 60 jaar een belangrijke rol 
op dit gebied en heeft een zeer goede naam opgebouwd als het gaat om 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Ecolab produceert niet alleen kwalitatief hoogwaardige doseerpompen, maar 
levert ook alle benodigde componenten die nodig zijn voor een optimaal 
werkend doseersysteem.

Bedu Pompen is al meer dan 10 jaar dealer van Ecolab Engineering GmbH 
en heeft de specialisten om u te ondersteunen en te adviseren bij uw 
doseervraagstukken.  

Neem voor een goed advies vrijblijvend contact met ons op.

Cost saving



16 rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com

Energie besparen in uw stoominstallatie

Energiebesparingen worden steeds belangrijker. U stelt dit 
zelf bovenaan uw prioriteitenlijst, maar vanuit de overheden 
wordt hier alsmaar meer op gestuurd. Het biedt dan ook vele 
voordelen: energiezuinige installaties verlagen de energiekosten 
en de afhankelijkheid van gas, en ze hebben een positieve 
invloed op het milieu door een lagere CO2-uitstoot. 

Om energie te besparen in stoominstallaties kunnen we naar 2 grote pijlers 
kijken. Ten eerste dient er een optimale werking en management van de 
condenspotten te zijn.

Daarnaast focussen we op een minimalisatie van het energieverlies als gevolg 
van stralingswarmte, met behulp van isolatiemantels. 

Preventief inspecteren bespaart energie
 
Defecte en niet goed functionerende condenspotten geven energieverlies en 
kunnen leiden tot inefficiënte verwarmingsprocessen, waterslag en/of erosie. 
Het periodiek inspecteren c.q. meten van condenspotten resulteert in lagere 
onderhoudskosten en een aanzienlijke energiebesparing.

Voordelen inspectie
• Voorkomt stoomverlies
• Lagere onderhoudskosten
• Aanzienlijke energiebesparing
• Langere levensduur installatie en leidingen 
• En vooral veiligheid; waterslagen kunnen voor onveilige situaties 

zorgen.

Isoleren van stoomcomponenten
Wat zijn de voordelen?
• Beschermt uw mensen tegen brandwonden door aanraking
• Zorgt snel voor een daling van de energierekening

• Een niet ingepakte component kan al leiden tot een energieverlies van 
1 meter leiding

• Isolatie zorgt voor een geluidsvriendelijker omgeving doordat het 
geluidsniveau van regelkleppen, druk reduceerposten en andere 
componenten met ongeveer 5dB wordt verlaagd

Wenst u een berekening van de potentiële energiebesparing met 
terugverdientijd, neem dan contact met ons op.  

Contact: fluidpowerflow.bnl@rubix.com 

Wat betekent ‘lekkende 
condenspot’ voor u?

Wat betekent ‘geblokkeerde 
condenspot’ voor u?

• Stijgende energiekosten
• Nadelen wegens stijgende druk in 

condensaatnet
• Stijgend waterverbruik
• Meerkosten voor 

waterbehandelingsproducten

• Verhoogde opstarttijd
• Corrosievorming
• Risico op waterslag en natte stoom

Cost saving
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Een betere en eenvoudige beheersing van materialen met 
behulp van slechts één van de services van Rubix.

Slanginspectie

Waarom slang inspectie
Voor ieder productiebedrijf is er een zorgplicht om een veilige werkomgeving 
te creëren. Specifiek voor slangen is in de NEN Nederlandse Praktijk Richtlijn 
5527:2009 opgenomen hoe u als werkgever aantoonbaar aan deze zorgplicht 
kunt voldoen.

In basis is een jaarlijkse keuringsinterval vastgelegd. Hiervan kan een 
werkgever enkel afwijken als met een risicoanalyse een langere frequentie 
verantwoordelijk wordt geacht.

De wereld van wet- en regelgeving is complex en constant aan verandering 
onderhevig. Het is dan ook geen verassing dat vandaag de dag lang niet alle 
bedrijven zich bewust zijn van deze concrete eisen op slangen. Vaak worden 
slangen preventief vervangen om zeker te zijn van kwaliteitsbehoud van 
eindproducten. Dit is op zich goed, maar kostbaar en vaak onnodig.

Aanpak
1. Na een uitgebreide voorinventarisatie stellen wij een plan  
 van aanpak op dat wij met u bespreken.
2. Slangen worden zorgvuldig in kaart gebracht, een   
 essentiële stap in het proces.
3. Het keuringsproces, on-site of op één van onze   
 vestigingen.
 a. Hier worden de slangen visueel in- en uitwendig   
  geïnspecteerd op slijtagesporen of andere   
  merkwaardigheden.
 b. Is de slang visueel goed, dan zal deze een druktest   
  doorlopen waarbij gedurende een vastgestelde   
  tijd en druk de slangassemblage gecontroleerd wordt.
4. De gegevens worden geregistreerd en gecertificeerd.
5. Als laatste stap is er middels de tool Gereedschapbeheer  
 de mogelijkheid om certificaten en bijbehorende foto’s   
 van  eventuele slijtagesporen en gegevens te raadplegen.  
 Tevens is dit een tool die u een signaal geeft wanneer   
 er weer een keuring noodzakelijk is.

Cost saving

Service: Slang inspectie
Uptime, Safety & Complicance, Downtime & Cost

Competence Center Fluid Power & Flow | E: fluidpowerflow.bnl@rubix.comContact:
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Cost saving

In typische metaalbewerkingsafdelingen zijn er verschillende bewerkingen 
mogelijk binnen het proces om metalen onderdelen te laten vervaardigen, 
waaronder schuren. Om het werk efficiënt, veilig en met de hoogste kwaliteit 
uit te voeren, zijn speciaal ontworpen schuuroplossingen nodig die goed zijn 
afgestemd op uw behoeften.

3M Schuurmaterialen bieden u onverslaanbare combinaties van oplossingen 
die u concurrentievoordeel bieden voor uw activiteiten in de meeste typische 
metaalbewerkingstoepassingen en -processen en te leveren wat de klant 
wenst.

3M Schuurmaterialen
Winnende combinaties voor schuurprocessen in de metaalbewerking

Snijden Slijpen Reinigen Oppervlakteverfijning
en afwerking

5

DDee  wwiinnnneennddee  ccoommbbiinnaattiiee::  SSlliijjppeenn  eenn  rreeiinniiggeenn

Ondergrond: Roestvast staal

WWaaaarrddeepprrooppoossiittiiee

Slijpen Reinigen

Gastronomie, ontwerp-
elementen, behuizingen

Machines voor
voedselverwerking

Tanks, ketels,
containers

Industrie-
machines

Ondergrond: Roestvast staal

3M™ Cubitron™ II 998822CCXX  PPRROO  ffiibbeerrsscchhiijjff Scotch-Brite™C&S XT-PRO schijf

WWaatt  iiss  uuww  vvoooorrddeeeell??
LLaassvvoooorrbbeerreeiiddiinngg  eenn  llaassrreeiinniiggiinngg  oopp  RRVVSS Versnel zware slijpstappen en 

verwijder naadloos verontreinigingen 
om het oppervlak voor te bereiden 
op raffinage of schilderen

SSnneellhheeiidd  eenn  kkrraacchhtt
aaffsscchhuuiinneenn  eenn  vveerrwwiijjddeerreenn  vvaann  
llaassnnaaddeenn
• Lange levensduur en uitstekende 

prestaties
• Snijden met minder druk, ideaal voor 

toepassingen met hoge en gemiddelde 
druk

• Minimaliseert blootstelling aan hand-
armtrillingen

CCoommpprroommiisslloozzee  kkwwaalliitteeiitt..
in reiniging lasverkleuring en roest, 
aanslag en verf verwijderen
• Omvat schuurmineraal op basis van siliciumcarbide,

dat is opgenomen in een open nylon webstructuur

• Hoge snelheid en efficiëntie in verwijdering
van verontreinigingen

• Verandert niets aan de geometrie van
het basismateriaal

• Weinig vonken en trillingen
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DDee  wwiinnnneennddee  ccoommbbiinnaattiiee::  SSlliijjppeenn  eenn  vveerrffiijjnneenn
Oppervlakteverfijn

ing en afwerking
Slijpen

Constructie- en 
architectuurstaal

Constructiemachines 
voor de agrarische sector

Spoorwegen 
en speciale 
voertuigen

Industrie-
machines

Ondergrond: Koolstofstaal

3M™Cubitron™ II 982CX PRO fiberschijf Scotch-Brite™GB-DH schijf

SSnneellhheeiidd  eenn  kkrraacchhtt
aaffsscchhuuiinneenn  eenn  vveerrwwiijjddeerreenn  vvaann  
llaassnnaaddeenn
• Bevat 3M™ nauwkeurig gevormde korrel
• Lange levensduur en uitstekende prestaties
• Snijden met minder druk, ideaal voor

toepassingen met hoge en gemiddelde druk
• Minimaliseert blootstelling aan

hand-armtrillingen

SSnneelllleerr  nnaaaarr  ddee  eeiinnddssttrreeeepp
raffinage- en oppervlakte-
voorbereiding in één stap
• Gebruikt keramische schuurkorrelmix, duurzame

constructie, bestand tegen randslijtage

• Produceert een braamvrije en overschilderbare
afwerking in één stap, kan direct na
vezelschijfkwaliteit 36+ worden verfijnd

• Geschikt voor hogedruktoepassingen en
complexe geometriestukken

WWaatt  iiss  uuww  vvoooorrddeeeell??
OOppppeerrvvllaakktteevvoooorrbbeerreeiiddiinngg  vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  
ppooeeddeerr-- ooff  vvllooeeiibbaarree  vveerrff  oopp  zzaacchhtt  ssttaaaall

WWaaaarrddeepprrooppoossiittiiee
Ga sneller door zware slijp- en 
lasverwijderingsstappen. Verfijn 
en bereid het oppervlak gemakkelijk 
en snel voor om de gewenste 
oppervlakteruwheid te bereiken voor 
een goede hechting van de verf!

6

DDee  wwiinnnneennddee  ccoommbbiinnaattiiee::  SSlliijjppeenn  eenn  vveerrffiijjnneenn

WWaaaarrddeepprrooppoossiittiiee

Slijpen
Oppervlakteverfijning 

en afwerking

BuizenFittingen en
flenzen

Voedselverwerking-
machines

Tanks, ketels, 
containers

Ondergrond: Roestvast staal

3M™Cubitron™ II 987C fiberschijf Scotch-Brite™ PN-DH schijf

SSnneellhheeiidd  eenn  kkrraacchhtt
vveerrwwiijjddeerreenn  vvaann  llaassnnaaddeenn
eenn  aaffsscchhuuiinneenn
• Lange levensduur en uitstekende prestaties
• Snijden met minder druk, ideaal voor

toepassingen met hoge en gemiddelde druk
• Minimaliseert blootstelling aan

hand-armtrillingen

SSnneelllleerr  nnaaaarr  ddee  eeiinnddssttrreeeepp
in krasverfijning en TIG-
lasverwijderingstoepassingen
• Bevat 3M™Precision-Shaped Grain en

Scotch- Brite™-technologie

• Verbeterde prestaties ten opzichte van traditionele
schijven voor oppervlaktebehandeling

• Verandert de geometrie van het basismateriaal niet

• Duurzaam op oppervlakken met scherpe randen,
consistente en herhaalbare resultaten

WWaatt  iiss  uuww  vvoooorrddeeeell??
TTeecchhnniisscchhee  aaffwweerrkkiinngg  oopp  RRVVSS
CCoossmmeettiisscchhee  aaffwweerrkkiinngg  oopp  rrooeessttvvrriijj  ssttaaaall

Ga sneller door zware slijp- en 
lasverwijderingsstappen. Bereik gemakkelijk en snel 
de juiste oppervlakteruwheid door processtappen te 
verminderen met de PN-DH multifunctionele schijf 
ter voorbereiding op de uiteindelijke afwerking. 
Verwijder en verfijn TIG-lassen in één stap met 
PN-DH-schijf.
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Slijpen & Reinigen

Slijpen & Finishing

Slijpen & Reinigen

Slijpen & Finishing

3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijf
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Cost saving

#turningreinvented

Modern 
draaien werkt 
in elke richting

Voorraad profilering

Hét accuplatform voor 36V en 
18V power tools

Onze service op het gebied van voorraad profilering helpt u geld en tijd te 
besparen in uw voorraad, werkkapitaal terug te geven aan uw bedrijf en de 
efficiëntie van uw inkoop- en productieprocessen te verbeteren.

Ons team maakt een gedetailleerde analyse van uw voorraad, waarbij 
zorgvuldig wordt gekeken naar de onderdelen die het meest kritiek zijn voor 
uw activiteiten.Dit garandeert u een voorraadbeleid dat is geoptimaliseerd 
voor uw locatie en behoeften.

Vraag uw Rubix contactpersoon naar de mogelijkheden of ga naar 
solution.rubix.com/nl/service/inventory-profiling

De HiKOKI MULTI VOLT technologie zorgt voor een compleet nieuwe 
generatie accusystemen. Ons innovatieve accuplatform garandeert 
maximale flexibiliteit en optimale prestaties. De Li-ion MULTI VOLT accu’s 
zijn eenvoudig uitwisselbaar met een breed scala aan 36V en 18V HiKOKI 
en Hitachi power tools. Zo ben je met de MULTI VOLT accu voorzien voor je 
oude, nieuwe en toekomstige HiKOKI power tools! 
 
De voordelen van Multi Volt:
• Een accu voor een groot assortiment 36V en 18V power tools
• Kostenbesparend; je investeert enkel nog in machines zonder accu
• Voor 36V power tools zijn geen twee 18V accuˇs nodig
• Maximaal vermogen tot de laatste seconde
• Lange levensduur

4V ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIERSETFATMAX® CARBIDE RESERVEMESSEN

Tot 4x sneller dan een handschroevendraaier. Krachtige LED verlichting. 
USB-C oplaadbaar (70min.). IP54 water en stofbestendig. 
 
Inhoud:
• 4V E-PROTWIST Elektrische schroevendraaier
• 10-delige Bitset: 6-Kant 3 - 4 - 5 - 6mm / Phillips PH1 - PH2 (×2) / 

Pozidriv PZ1 - PZ2 (×2)
• 1/4” Bithouder

Kenmerken en voordelen:
• Uniek reservemes met nieuwe gepatenteerde technologie
• Biedt de vereiste duurzaamheid om door verschillende toepassingen 

te snijden, zoals roofing, gipsplaat, plafondtegels en andere 
bouwmaterialen waar traditionele bladen het moeilijk mee hebben

• Lange levensduur: Ontworpen om het blad langer te laten meegaan, 
de scherpte langer te behouden en losschieten te voorkomen                 
- 3 essentiële factoren voor de hedendaagse professional

• Verbeterde duurzaamheid: Geproduceerd met een uniek proces 
(patent aangevraagd) dat d.m.v. krachtige lasertechnologie 
wolfraamcarbidepoeder op de rand van het blad aanbrengt, 
waardoor het blad 10 keer langer meegaat dan een conventioneel blad

• Met precisie geslepen door diamanten wielen voor een extra scherpe 
snijrand. Dit proces creëert een duurzame bladrand terwijl het stalen 
blad toch flexibel blijft

• Bespaar tijd en geld door minder van blad te moeten wisselen

Bestelnummer Prijs

A0204095 € 80,00

TIJDBESPARING = COST SAVING
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Cost saving

effectief  &  duurzaam 

SOLOPOL® GFX™ 
KRACHTIGE SCHUIMHANDREINIGER

50 % 
MINDER PRODUCT NODIG

TOT WEL 45 %  

MINDER WATERVERBRUIK

scjp.com

met het eu ecolabel!
Het product is gecertificeerd
dat het tijdens de gehele
levenscyclus, van de winning
van de grondstoffen tot
aan het verbruik, een geringere
milieubelasting kent als de 
traditionele producten

ONE2CLEAN DISPENSERSYSTEEM

INDUSTRIËLE REINIGINGSDOEK 
HANDY BOX

De meest kostenbesparende dispenser 
op de markt. Door de automatische 
zeepdosering zeer efficiënt in gebruik en altijd de juiste hoeveelheid zeep voor 
uw vervuiling. Een vertraging in de dispenser zorgt ervoor dat het niet mogelijk 
is om onnodig direct een tweede dosering te pakken. Door een innovatieve 
pomp en zuiger blijft er geen restproduct in de cartridge achter. Jaarlijks 
bespaart u met de automatische One2clean dispenser veel geld. 
 
Voordelen:
• Totaalconcept: beschermen, reinigen en verzorgen
• Unieke touch-free dispenser voor optimale hygiëne
• Efficiënt: automatische dosering garandeert een kostenbesparing tot 85%
• Kleine en grote dosering voor lichte en sterke vervuiling
• Gemakkelijk te installeren en te onderhouden

Til de effectiviteit van uw schoonmaak 
naar een hoger niveau. Het exelCLEAN® 
materiaal gebruikt tot 41% minder solventen 
voor een hogere efficiëntie. Ontworpen 
voor gebruik met de meeste solventen voor extra gemak op de werkplek. 
Zacht en flexibel, pakt vet, olie en vuil aan op de lastigste bereikbare plekken 
zonder te krassen. Deze reinigingsdoek voor eenmalig gebruik elimineert ook 
de noodzaak voor lompen/vodden en huurdoeken, waardoor afval tot 85% 
wordt verminderd.  
 
Voordelen:
• Vel-voor-vel-dosering: optimaliseer het verbruik en minimaliseer de 

verspilling van reinigingsdoeken
• Grote opening van de Handy Box: de doeken zijn gemakkelijk 

toegankelijk, zelfs met handschoenen aan
• Duurzaamheid: de verpakking is gemaakt van 100% gerecyclede vezels

Bestelnummer Verpakking Prijs

A0155247 Pak 210 st. € 39,50

Are you ready to save 80%?

www.moldex-  europe.com

Are you ready to save 80%?

www.moldex-  europe.com

De juiste PBM voor elke activiteit

Onze PBM-audits beoordelen uw 
behoeften op basis van werkomgeving, 
functies en veiligheidsvoorschriften voor 
uw werknemers. Met behulp van partners 
en onze eigen expertise identificeren 
we de meest geschikte oplossing voor 
beschermingsmiddelen.

Hierdoor heeft iedereen voor elke activiteit 
de juiste uitrusting, en kunt u uw assortiment 
standaardiseren, leveranciers consolideren 
en de kosten effectiever beheren. Door de 
verscheidenheid aan opties en oplossingen, 
kan er per locatie een lange lijst van vereiste producten ontstaan, maar samen 
kunnen we een vereenvoudigde aanpak creëren. Daarnaast houden wij u op 
de hoogte van de nieuwste producten en informatie.

Onze oplossing voor PBM-audits verhoogt de veiligheid van mensen en biedt 
u een betere kostenbeheersing en productietijd.
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Fluid Power & Flow

Eersteklas cilinders voor vele toepassingen
• Boring 32 t/m 125 hebben een Adaptive Cushioning System 

(ACS). Geen instelling van de buffering vereist, de cilinder past zich 
automatisch aan de toepassing aan.

• Cilinders en bevestigingen conform ISO15552 / ISO6431 / 
VDMA24562 / NFE49-003-1.

• Boring 32 tot en met 125  uitvoeringen worden standaard met 
magneet geleverd.

• Nieuw is onze IO link sensor.
• Polyurethaan afdichtingen zorgen voor efficiënte werking met lage 

weerstand, lange levensduur en goede loopeigenschappen.

Deze serie, met onze standaard garantie van twee jaar, is leverbaar in 
slaglengtes tot 3 meter. Naast de standaard serie zijn er nog 28 verschillende 
speciale uitvoeringen te verkrijgen, waaronder verdraaiingsvrije of 
vierstanden cilinders, eventueel voorzien van andere afdichtingen. Als 
accessoires zijn reed- en solid state schakelaars leverbaar en een uitgebreide 
serie bevestigingen.

Neem contact op met uw Rubix vestiging voor meer informatie.

Voor het oppompen van schone of gedeeltelijk 
vuile vloeistoffen, zelfs met zwevende vaste 
deeltjes wanneer deze een max. doorsnede van 
4mm hebben, niet-explosief en niet chemisch 
agressief zijn voor de materialen van de pomp, 
en niet schuren. Stroomkabel 10m H07RN-F, 
ondergedompeld max. 5m.

Transparant PVC met spiraal van gegalvaniseerd staal. WP 6Bar. Gladde 
binnen- en buitenzijde. Werktemperatuur -10°C/+55 °C. Toepassing: Food. 
Rol 25m.

Automatisch/handmatig verpompen 
van schoon of afvalwater dat niet 
agressief is voor de materialen van 
de pomp. Dompelpomp met open 
waaier. Geïntegreerde automatische 
bedieningsschakelaar, mogelijkheid 
om gedeeltelijk onder water te 
functioneren, geen schroeven. Kan 
het water wegzuigen tot 2mm van het 
oppervlak (A0086991 in handmatige 
modus). Stroomkabel 10m H05RN-F, 
ondergedompeld max. 5m.

ISOLINE CILINDERS 

DOMPELPOMP VOOR AFVALWATER 
MET VLOTTERSCHAKELAAR

ZUIG- EN PERSSLANGEN

VLAKZUIGENDE DOMPELPOMP VOOR 
AFVALWATER GEÏNTEGREERDE VLOTTER 

PROPORTIONEEL DRUKREGELVENTIEL VPPI

Alle nominale afmetingen worden direct 
aangestuurd; zonder de noodzaak van 
stuurventielen of voortrappen. Door het 
drukcompenserende element regelt het 
ventiel dynamisch en nauwkeurig; ook bij  
grotere nominale afmetingen. De krachtige 
en wrijvingsarme voice coil maakt de 
VPPI hoogdynamisch. Geïntegreerde 
positieregelaar voor een aan hoge 
stabiliteit. 

Vooringesteld of op maat? Beide!
De directe aansturing met 3 vooringestelde waarden – voor kleine of grote 
volumes of een continue flow - laat het ventiel zeer dynamisch regelen. Een 
klantspecifieke voorinstelling definieert onafhankelijk het bijbehorende 
regelgedrag en versnelt het instellen van de gewenste waarde. 
Het volledig grafische TFT display is, afhankelijk van de montagepositie te 
draaien en hierdoor altijd optimaal af te lezen.

Bestelnummer Debiet Prijs

A0086988 300 l/min € 388,03

Bestelnummer Binnen diam. Prijs/mtr

27340818 30 mm  € 4,91 
27340819 35 mm  € 5,99 

Bestelnummer Debiet Prijs

A0086991 100 l/min  € 214,47 
A0086989 180 l/min  € 278,92 
A0086990 200 l/min  € 278,92 

Bestelnummer Klembereik Breedte Prijs/100 st.

27340154 40-60 mm  9 mm  € 461,35 
27340138 25-40 mm  9 mm  € 442,39 
27340134 25-40 mm  12 mm  € 462,91 

SLANGKLEMMEN RVS

Slangklem met dichte band volledig van roestvrij staal - 
W4. Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans 
tussen kap en schroef. Materiaal: band en schroef van 
roestvrij staal 304. Gebruik: industrie in het algemeen, 
machineomgevingen.



BOUTVERWIJDERSET
Unieke set  voor het eenvoudig verwijderen van een afgebroken bout

www.dormerpramet.com
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A002

P102 - Boutverwijderset

NIEUW

Deze unieke set maakt het eenvoudig om uw afgebroken bout te 
verwijderen.

• Frees de gebroken bout vlak

• Frees een center in het voorbewerkte vlak om de boor in het 
hart van de bout te laten boren

• Boor een gat in de bout voor de tapeinduithaler

• Verwijder de bout met de tapeinduithaler

Simply Reliable

Deze set bevat:
1 Boutvlakfrees (P100)
1 Boutcentreerfrees (P101)
1 Extra korte spiraalboor HSS-Co (A117)
1 Tapeinduithaler (SEN)

verkrijgbaar in vijf verschillende maten M6 - M14

Bekijk het instruc� efi lmpje!

Bestelnummer Dormer nummer Omschrijving Prijs
20039061  S-P102M6 Boutverwijderset M6-M8  € 32,00   
20039062  S-P102M8 Boutverwijderset M8-M10  € 32,50   
20039063  S-P102M10 Boutverwijderset M10-M11  € 46,00   
20039064  S-P102M12 Boutverwijderset M12-M14  € 46,50   
20039065 S-P102M14 Boutverwijderset M14-M16  € 70,00

www.dormerpramet.com
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Tools & General Maintenance

Licht, sterk en duurzaam: 
de Fiber-Deck® platformen van Altrex

S5 rondstropppen met 
Sleeve Protected  Labels

• De lichtste platformen in de 
markt

• >30% lichter dan houten 
platformen

• Conform HACCP richtlijnen
• Het platform met hoogste 

gebruiksgemak voor sneller en 
veiliger opbouwen

• Zeer lange levensduur inclusief 
5 jaar garantie

• Doorontwikkeld voor optimale 
ergonomie

Duurzaamheid is belangrijker dan ooit tevoren. Als toonaangevende 
fabrikant binnen de hijs- en hefindustrie, is duurzaamheid één van de 
kernwaarden voor Rema®.

Onlangs werd Rema® ISO 14001 gecertificeerd. Dit is een internationaal 
erkende norm die aangeeft dat een bedrijf beschikt over een optimaal 
milieumanagementsysteem. Daarnaast richt Rema® zich op duurzame 
producten. Zo zijn de S5 rondstroppen voorzien van een uniek Sleeve 
Protected Label.

Dit is een innovatief systeem waarbij de label voor een groot deel onder 
een hoes zit. Deze hoes kan eenvoudig omhoog geschoven worden om het 
label zichtbaar te maken en naar beneden om deze te beschermen. Dit 
unieke design zorgt voor een zeer goede bescherming van het label. Vaak 
komt het voor, dat het label niet meer goed leesbaar is en zelfs afscheurt. 
De wetgeving bepaalt dat wanneer een label niet meer leesbaar is of eruit 
gescheurd is, de rondstrop niet meer gebruikt mag worden.

Rema® biedt een duurzame oplossing aan, die een einde maakt aan de 
wegwerpcultuur van rondstroppen. De Rema® S5 rondstropppen met 
Sleeve Protected Labels hebben een langere levensduur en maken het werk 
efficiënter.

LUCHTVERWARMING G-HEATER 15 PVC STROKENGORDIJNEN

15 kW mobiele elektrische verwarming 
met lucht. Driefasige elektrische voeding 
380 V. IPX4.  
Ingebouwde thermostaat, 
roestvaststalen verwarmingselement, 
automatisch afsluitingssysteem in 
geval van oververhitting, automatisch 
koelingsprogramma na gebruik. 
Robuust ontwerp met stalen mantel.  
Luchtstroom 1766 m3/h. Verwarmt een 
ruimte van ca. 120 m².

Zoekt u isolatie oplossingen voor bedrijfsdeuren 
en magazijndoorgangen, dan zijn de lamellen 
van Z-PVC de oplossing. Speciaal voor de 
vriesruimtes is er een diepvrieskwaliteit 
ontwikkeld, waardoor het temperatuurbereik 
tot -30°C bereikt wordt. Warmte en koude 
isolerend, bescherming tegen tocht, 
geluidsisolerend.
 
De benodigde vaste ophangprofielen, strippendeur schuifrail en overige 
materialen zijn eveneens verkrijgbaar bij Rubix. Neem contact op met uw 
vestiging voor meer informatie. Afname per rol 300x3mm à 50 meter.

Bestelnummer Prijs

32850099 € 509,54

Bestelnummer Prijs p.mtr

30012310 € 6,68

VANAF €350,00 EXCL. BTW
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PRODUCTKEUZETABEL

ATG-systeem Applicatietape
Verbinden in 

zware 
toepassingen

Zeer sterke 
kleefkracht en hoge 
afschuifweerstand

Verbinden 
in lichte

 toepassingen

Uitstekend 
bestand tegen 
oplosmiddelen 

en hitte

Tijdelijke 
verbinding

Binnen 
gebruik

Buiten 
gebruik Hoofdkenmerken

969 950

Ideaal voor het verlijmen van de 
meeste kunststoffen, materialen 

met glanscoating, glasvezel, 
schuimlagen, metaal en hout

924 465
Ideaal voor gebruik op niet-gecoat 

en gecoat papier, zwaar papier, 
soepele kunststoffen en meer

926 9485

Ideaal voor de hechting op 
metalen, ABS, acrylaat, PP, PE, 

polycarbonaat, polyester (PEET), 
nylon en andere kunststoffen

928 9415

Ontworpen voor herbruikbare 
of hersluitbare toepassingen, 

kan worden verwijderd van vele 
papiersoorten, folie en film

3M™ Dubbelzijdige tapes zijn ontwikkeld voor een goede kleefkracht op 
materialen met een hoge en lage oppervlakte-energie en bieden uitstekende 
directe kleefkracht bij het eerste contact ter ondersteuning van uw ontwerpen.
De Scotch® ATG 700 Adhesive Applicator is een lichte, draagbare, met één 
hand te bedienen oplossing voor het aanbrengen van dragerloze tape in een 
enkele snelle, gemakkelijke bewerking. Hij verzekert bovendien een consistente 
dikte, zonder geknoei met uitsijpelen, lijmranden of overtollig spuiten.

ATG 700 Tapedispenser
Trekker indrukken om snel en gecontroleerd tape aan te brengen. Geen 
rommel meer opruimen. Bespaart tijd en moeite. Brengt de tape aan, terwijl 
de rug wordt verwijderd en opgerold.

Toepassingen:
• Verlijmen van winkeldisplays 
• Bevestigen van stoffenmonsters in stalenboeken 
• Bevestigen van schuim en pakkingen 
• Vasthouden en bevestigen in de assemblage van producten 

Lichte verbinding



rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com 25

Tools & General Maintenance

LOCTITE PRO PUMP

HY 4070 HYBRIDELIJM

Nieuwe handige doseerpomp: 
LOCTITE schroefdraadborging nog 
schoner, economischer en preciezer 
doseren. 
Voordelen:
• Past op zowel 50 ml als 250 ml flacons LOCTITE 

schroefdraadborging
• Zorgt voor een schoon, gelijkmatig aanbrengen van het product
• Zuinig: met één druk op de knop wordt er een druppel van 

gemiddeld 30 mg gedoseerd, voorkomt overdosering
• Gebruiksvriendelijk: geen installatie nodig, spuitmond heeft               

3 mogelijke standen en kan ook volledig worden ingeklapt, wat 
handig is voor het opbergen

• Klein, compact en licht

Universele en snelle 2-componenten 
hybridelijm die speling opvult tot 5 mm. 
Voor duurzame reparaties! 
Voordelen:
• Snelle fixatie
• Geschikt voor diverse materialen. Zeer goede hechting op metalen. 

Ook voor rubber, hout, de meeste kunststoffen (voor PE, PP en 
PTFE primer LOCTITE SF 770 gebruiken), enz.

• Goede vocht-, uv- en chemische bestendigheid (ideaal voor 
buitentoepassingen)

• Temperatuurbereik: -40 tot +100 °C.
• Kleurloos (troebele tot lichtgele kleur)
• Gebruiksklare verpakking incl. spuitmonden

Bestelnummer Prijs

A0157367 € 34,00

Bestelnummer Verpakking Prijs

07012681 Tube 11 gr. €19,00
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Safety

Handsfree bediening en eenvoudige communicatie
Met de 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset hoeft u geen oproep te 
missen of te stoppen met werken aan belangrijke taken. Met de headset 
ingeschakeld, kunt u luisteren naar en praten met collegaˇs, klanten en 
anderen via apparaten met Bluetooth®-technologie. De ruisonderdrukkende 
microfoon van de headset zorgt voor eenvoudigere en duidelijkere gesprekken, 
zelfs in rumoerige werkomgevingen. 

Met de 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset hebt u beide handen vrij 
voor werk. En in tegenstelling tot een typisch gsm-gesprek in een lawaaierige 
omgeving – dat vraagt vaak om extra concentratie om de beller te kunnen 
horen – kunt u de beller nu gemakkelijk met uw headset horen. Door de 
handsfree bediening en eenvoudige communicatie kunnen veel gebruikers 
doorgaans blijven werken terwijl ze gesprekken aannemen en voeren.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset
Blijf verbonden terwijl u beschermd bent

3M™ PELTOR™ Communicatieoplossingen introduceert 
met trots haar nieuwste gehoorbeschermer met Bluetooth®-
technologie en een handsfree microfoon: de 3M™ PELTOR™ 
WS™ ALERT™ X Headset. Deze headset beschikt over 
microfoons die omgevingsgeluiden oppikken voor extra 
omgevingsbewustzijn en face-to-face-communicatie, zodat u 
niet hoeft te stoppen met werken om met collegaˇs op of buiten 
de werkplek te praten. Deze 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ 
X Headset is verkrijgbaar in twee modellen: als headset en als 
veiligheidshelmbevestiging en beide zijn 30 dB SNR.
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Duurzame 
werkkleding  
die lang 
meegaat

MASCOT®
WORKWEAR

www.mascot.nl 80% organisch katoen (GOTS) / 20% rPET polyester, 
Interlock, modern fit met opstaande kraag, 
2 steekzakken en mouwzak met YKK ritsen. 

280
g/m2

S W E AT V E S T
B E R L I N  &  B E R L I N  L A D I E S  

XS - XXL

› Flexibele zool (FlexLine®)
› Sportief en trendy
› Interessant geprijsd
› Zacht leer
› Licht
› Wijdte W
› Maten: 38-48

SUMM+ BOOT BROWN & BLACK S3 SRC

De SUMM+ boots zijn een toevoeging aan 
de bestaande SUMM+ collectie van Bata 
Industrials. Vier lichtgewicht, flexibele, 
robuuste, slipvaste modellen maken de 
SUMM+ collectie compleet. De laarzen zijn 
te krijgen in zowel bruin en zwart volnerf 
leer; in een zomer- als winter variant. Met 
deze laarzen ben je goed beschermd en zie 
je er ook nog eens stoer en nonchalant uit. 

BOOTS

BATAINDUSTRIALS.NL

DÉ MANIER OM WERKKLEDING OP JOUW BEDRIJF AAN TE PASSEN
BICOLOR NADEN

Werkbroek Twill
502023

Werkbroek Twill Dames
502024

T-shirt Bicolor Naden Poloshirt Bicolor Naden

Sweater Bicolor Naden Polosweater Bicolor Naden

Softshell Bicolor Naden

102006 202006

302013 302004

402021

Bekijk de hele collectie  
op tricorp.com



Daarom hebben wij onze specialistische kennis en diepgaande technische expertise gebruikt om onze exclusieve merken 
te ontwikkelen. Wij bieden een breed scala aan hoogwaardige alternatieven voor producten van toonaangevende 
merken, die voldoen aan alle relevante industrienormen en certificeringen. Aangeboden tegen concurrerende prijzen en 
met gegarandeerde beschikbaarheid op elke Europese locatie, helpen ze u om kosten te besparen en tegelijkertijd de 
productielijnen draaiende te houden. Uw team kan Roebuck, GISS, Mecaline en Spartex kopen via de Rubix-webshops.

Kosten besparen en tegelijkertijd de 
productielijnen draaiende houden 
met de exclusieve eigen merken van Rubix

Spartex biedt u een compleet assortiment van essentiële industriële producten 
die voldoen aan uw behoeften om de klus te klaren met de juiste kwaliteit tegen 
de best mogelijke prijs en maakt consolidatie mogelijk naar één leverancier 
voor lijmen, chemicaliën, schoonmaakbenodigdheden, bevestigingsmiddelen 
en algemene onderhoudsproducten.

Roebuck levert al meer dan 150 jaar met trots professionele prestaties, 
kwaliteit en waar voor uw geld in gereedschap. U kunt op Roebuck vertrouwen 
voor handgereedschap, elektrisch gereedschap, snijgereedschap, test- en 
meetgereedschap, gereedschap opslag en schuurmiddelen.

GISS voorziet al meer dan 25 jaar in uw behoefte aan hoogwaardige 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en aanvullende veiligheidsproducten 
tegen een uitstekende prijs. Zo kunt u betaalbaar, betrouwbaar en consistent 
uw teams voorzien van alle gezondheids- en veiligheidsbehoeften wanneer zij 
dat het meest nodig hebben.

Mecaline en AKN_from Mecaline voorzien u van hoogwaardige producten 
met goede prestaties met betrekking tot mechanische aandrijftechniek, 
pneumatiek, flow technology en lineair, die naadloos in uw bedrijfsvoering 
kunnen worden ingepast.

Wij weten dat het een uitdaging kan zijn om een goede balans te 
vinden tussen de noodzaak om de kosten te drukken en de noodzaak 
om de uptime, efficiëntie en productiviteit te bewaken.


