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Over Rubix

Europa’s nummer één leverancier van industriële MRO-oplossingen

Als Europa’s nr. 1 leverancier van 
industriële onderhouds-, reparatie- 
en revisieproducten (MRO), services 
en oplossingen, werken wij met 
toonaangevende partners samen om 
producten en oplossingen voor iedere 
toepassing te leveren.
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.
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The Rubix Solution: wat zijn de behoeften van onze klanten?
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Onze E-Mobilisation-oplossing biedt de 
mogelijkheid om de kosten van uw MRO-
aankopen en uw totale ‘cost of ownership’ 
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 
één van uw collega’s een aankoop doet, komt 
deze direct bij ons binnen en handelen wij de 
bestelling af. Wij hebben een reeks E-Procurement 
oplossingen beschikbaar en ons E-Mobilisatie 
systeem werkt met al deze oplossingen. 
Dit betekent dat wij uw kosten verlagen                 
en tegelijkertijd uw inkoopproces                
efficiënter maken.

   Kostenbesparing
   Gemakkelijk en efficiënt kopen
   Vermindering van werkkapitaal

    Lagere kosten
    Versnelde besparingen
    Consolidatie van leveranciers
    Kortere levertijden
    Centralisatie en automatisering van 

bestellingen

Klantbehoeften Voordelen

E-Mobilisatie
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InsiteTM

Een Rubix-vestiging in het hart van uw 
bedrijf. Exclusief gericht op uw bedrijf, 
uw doelstellingen en toegewijd aan uw 
succes. Ons team werkt samen met het 

uwe om de uptime en productie-efficiëntie te 
garanderen en tegelijk de kosten te drukken 
dankzij een gedetailleerd inzicht in uw 
installatie, processen en voorkeuren. 

Insite geeft u te allen tijde toegang tot de 
collectieve specialistische kennis en technische 
expertise van 8.500 Rubix-collega’s in heel 
Europa, die samenwerken om uw lijnen 
draaiende te houden. In geval van ongeplande 
downtime, kan uw nooddienst niet dichterbij 
zijn.

Wij gebruiken die kennis om uw voorraad 
te profileren, ervoor te zorgen dat u alleen 
in voorraad hebt wat u echt nodig heeft, en 
goedkopere alternatieven van hoge kwaliteit te 
vinden voor OEM-onderdelen - o.a. van onze 
reeks exclusieve merken.

In het proces helpen wij u om leveranciers en 
producten te consolideren, kosten te besparen 
en werkkapitaal vrij te maken.

Ondertussen zorgt onze reeks E-procurement 
oplossingen voor een eenvoudig en efficiënt 
inkoopproces, waarbij de verborgen kosten 
van MRO-inkoop worden aangepakt.
Elke dag staan wij aan uw zijde, waardoor 
wij in de perfecte positie verkeren om 

verbeterpunten te identificeren. Wij bieden 
u onze volledige waaier van diensten 
met toegevoegde waarde, van vending 
en magazijnbeheer tot automatisering, 
conditiebewaking, reparatie en maatwerk. 

Insite is eenvoudig en snel op te zetten. Wij 
zoeken de beste mensen voor u, leiden ze op 
en beheren ze. Ze staan klaar om aanvragen 
en bestellingen te behandelen, u de nodige 
technische ondersteuning te bieden, uw 
doelstellingen proactief te ondersteunen en 
verslag uit te brengen over activiteiten en 
vooruitgang.
Het enige wat wij van u nodig hebben is 
kantoorruimte, meubilair en netwerktoegang, 
zodat onze ERP rechtstreeks met die van u 
kan worden verbonden.
In eerste instantie betaalt u een maandelijkse 
beheervergoeding, maar zodra u een jaarlijkse 
besteding van €500K bereikt, geven wij deze 
vergoeding aan u terug.

   Uptime
   Efficiëntie
   Kostenbesparing
   Gemakkelijk en efficiënt kopen
   Vermindering van werkkapitaal

   Lokale aanwezigheid en deskundigheid
   Kostenbesparingen
   Voorraad profilering
   OEM conversie
   Consolidatie van leveranciers
   Introductie van relevante diensten en  

 oplossingen

Klantbehoeften Voordelen

Wij helpen u om leveranciers 
en producten te consolideren, 
kosten te besparen en 
werkkapitaal vrij te maken.

Logistieke Services
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Wij weten dat onze klanten zich willen 
concentreren op wat zij het beste 
kunnen - producten vervaardigen, maar 
het is belangrijk om de voorraad onder 
controle te houden.

Onze oplossing voor magazijnbeheer kan het 
beheer van uw reserveonderdelen overnemen.
De behoefte aan reserveonderdelen van een 
productiebedrijf omvat duizenden SKU’s, 
die technisch complex zijn en alleen voor 
specifieke projecten worden gebruikt.
Deze SKU’s variëren in volume en waarde, 
wat betekent dat een organisatie onderdelen 
van een paar euro tot duizenden euro’s moet 
bestellen, ontvangen, behandelen en opslaan. 
Dit alles om ervoor te zorgen dat het juiste 
product er op het juiste moment en tegen de 
juiste prijs is om de productie draaiende te 
houden. Dit leidt tot toenemende voorraden 
en staat haaks op de noodzaak om voorraden 
te verminderen en de cashflow te vergroten.
Met magazijnbeheer kunt u het beheer van 
het magazijn aan ons uitbesteden. Wij beheren 

leveranciers en verwerken bestellingen in 
uw ERP systeem en implementeren indien 
nodig een ondersteunende oplossing voor 
magazijnbeheer.
Ons team werkt nauw met u samen, 
optimaliseert het magazijnbeheer en verhoogt 
de productie-efficiëntie met het beheer van 
kritieke en niet-kritieke voorraden.

Magazijnbeheer

   Uptime
   Efficiëntie
   Kostenbesparing
   Gemakkelijk en efficiënt kopen

    Speciaal aan u toegewezen 
operationele manager met integratie 
van uw eigen personeel

    Verlaging TCO
    Optimalisatie magazijnbeheer

Klantbehoeften Voordelen
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Onze diensten op het gebied van voorraad 
profilering zullen u helpen 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. 
U krijgt toegang tot onze technische expertise en 
specialistische kennis van industriële onderhouds-, 
reparatie- en revisieproducten. 
Ons team zal een gedetailleerde analyse maken 
van uw voorraad, waarbij zorgvuldig wordt 
gekeken naar de onderdelen die het meest kritiek 
zijn voor uw activiteiten.
Onze analyse zal ons ook helpen advies te 
geven over het verplaatsen van voorraden, het 
classificeren van artikelen, het markeren van 
voorraden die niet bewegen en het identificeren 
van producten met een lage omloopsnelheid. Wij 
bieden aanbevolen minimum- en maximumniveaus 
voor elke eenheid en een schatting van de tijd die 
rest tot de voorraad op is.
Onze oplossing voor voorraad profilering 
garandeert u een voorraadbeleid dat is 
geoptimaliseerd voor uw locatie en behoeften.

   Uptime
   Vermindering van werkkapitaal

    Vermindering van werkkapitaal
   Aangepaste Min/Max
   Vermindering van verouderde   

 voorraden en voorraden die niet   
 bewegen.
   Verbetering van service niveau

Klantbehoeften Voordelen

Voorraad profilering

Logistieke Services
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VMITM Services: InvendTM

De producten die u elke keer nodig 
hebt, altijd, precies waar u ze nodig 
heeft. Onze vending machines staan 
naast uw productielijn en zijn voorzien 

van de juiste verbruiksartikelen. 
Dit zorgt ervoor dat de meest gebruikte 
producten altijd beschikbaar zijn, waardoor 
de loopafstand en de wachttijd voor uw 
werknemers worden beperkt.
Wij controleren en analyseren uw verbruik 
en bieden u volledige controle over wat er 
in de automaten gaat, wat betekent dat de 
voorraad volledig is afgestemd op uw fabriek. 
Dat betekent dat machines niet worden gevuld 
met producten waarvan wij denken dat u ze 
nodig hebt, maar met producten waarvan wij 
weten dat u ze nodig hebt.
Door de voorraad regelmatig te controleren 
en aan te vullen, daalt de productiviteit niet 
omdat een teamlid wacht op een eenvoudig 
maar essentieel artikel. En omdat onze 
machines alleen producten bevatten die aan 
de voorschriften voldoen, weet u dat de beste 
praktijken worden gevolgd. 
U krijgt ook regelmatig rapporten over het 
gebruik en de kosten, zodat u alles onder 
controle hebt.  Onze vending oplossingen 
zorgen voor een aanzienlijke vermindering van 
het verbruik en de kosten en verbeteren de 
controle over de uitgaven.

   Uptime
   Safety
   Kostenbesparing
   Vermindering van werkkapitaal

    Vermindering van het verbruik
    Vermindering van werkkapitaal
    24/7 beschikbaarheid en 

goedgekeurde kwaliteitsmaterialen
    Verbeterde productiviteit van 

werknemers
    Veiligheid van de werknemers

Klantbehoeften Voordelen
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VMITM Services: Kiosk

Het beheer van uw MRO-voorraad 
kan complex zijn. Onze Kiosk-service 
is een plug-and-play oplossing die 
het selectie-, herbevoorradings- en 

aankoopbeheerproces vereenvoudigt. U 
kunt een bezoek brengen aan het duidelijke 
inlogscherm, een pincode intoetsen of 
een swipe- of proximitykaart gebruiken en 
vervolgens een keuze maken uit een vooraf 
goedgekeurde selectie van producten, die 
24/7 beschikbaar is.
Het is vergelijkbaar met een vending machine 
ofwel een snoepautomaat, maar met gebruik 
van een opslagruimte voor de MRO-voorraad 
in plaats van een vending machine, waardoor 
grotere artikelen kunnen worden beheerd. 
Het herbevoorradingsproces is 
geautomatiseerd en gebaseerd op 
berekende en overeengekomen minimum- en 
maximumniveaus, zodat u uw voorraad en 
cashflow kunt beheren. 
Onze kiosk-oplossing verlaagt de kosten 
en het verbruik en zorgt ervoor dat uw 
productieproces zo efficiënt mogelijk verloopt.

   Uptime
   Safety
   Kostenbesparing
   Vermindering van werkkapitaal

    Geautomatiseerde herbevoorrading
    Nauwkeurigheid bestelling
    Vermindering van verbruik en kosten
    24/7 beschikbaarheid
    Traceerbaarheid van door gebruikers 

geselecteerde voorraden
    Real-time toegang tot informatie

Klantbehoeften Voordelen

Logistieke Services
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VMITM Services: Levering aan de lijn

Tijd en beschikbaarheid zijn van 
essentieel belang - vooral als het gaat 
om onderhoud, of dat nu reactief of 
gepland is.

Onze “levering aan de lijn”-oplossing betekent 
dat het juiste product op het juiste moment op 
de juiste plaats beschikbaar is.
Het betekent ook dat het precies daar wordt 
afgeleverd waar het het meest nodig is - dus 
in plaats van de producten in een centraal 
magazijn te laten afleveren, worden de 
producten afgeleverd op de locaties in de 
productielijn waar ze nodig zijn. 
Dit maakt uw MRO-proces efficiënter, 
vermindert ongeplande stilstand en 
ondersteunt de efficiëntie in de fabriek.

    Hoog serviceniveau

Voordelen

  Uptime
  Safety
  Kostenbesparing
  Vermindering van werkkapitaal

Klantbehoeften
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24/7

Het controleren van de voorraad en 
ervoor zorgen dat artikelen op tijd 
worden aangevuld kan een tijdrovend 
en kostbaar proces zijn. 

Onze Inscan-oplossing is perfect voor klanten 
die een betaalbare, efficiënte en eenvoudige 
inventarisoplossing nodig hebben. 
Wij leveren de technologie voor het scannen 
van de streepjescodes en beheren de 
voortdurende controle en aanvulling van al uw 
voorraden.
Dit biedt u uiteindelijk 24/7 toegang tot 
industriële verbruiksartikelen om uw fabriek 
effectief draaiende te houden. Onze Inscan-
oplossing biedt meer controle over de kosten 
en verbetert de productiviteit.

    Voorraadbeheer
    24/7 beschikbaarheid
    Nauwkeurigheid bestelling
    Real-time toegang tot informatie en 

traceerbaarheid

Voordelen

VMITM Services: Inscan

Logistieke Services

   Uptime
   Safety
   Kostenbesparing
   Vermindering van werkkapitaal

Klantbehoeften
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Werkkapitaal is van vitaal belang 
voor de groei en het succes van elke 
onderneming. Onze oplossing met 
consignatievoorraden is een eenvoudige 

manier om uw cashflow te maximaliseren en 
u tegelijkertijd het vertrouwen te geven dat u 
toegang hebt tot alles wat u nodig hebt om de 
productielijnen draaiende te houden. 
Consignatievoorraden zijn typisch relevant 
voor producten die u frequent verbruikt. 
Wanneer u gebruik maakt van 
consignatievoorraden, houden wij de gekozen 
producten op voorraad op een locatie van de 
klant. Het maakt niet uit of u een groot bedrijf 
bent met duizenden producten of een kleiner 
bedrijf met een select aantal. 
U betaalt dan alleen voor wat u gebruikt, 
wanneer u het gebruikt. Zo blijven de kosten 
van deze producten buiten uw boeken tot 
u ze echt nodig hebt, en verbetert u uw 
werkkapitaal zonder in te boeten aan 
uptime, efficiëntie of productiviteit.

Consignatievoorraad

   Uptime
   Kostenbesparing
   Gemakkelijk en efficiënt inkopen
   Vermindering van werkkapitaal

    Vermindering van werkkapitaal
    Ondersteuning van de doelstellingen 

voor voorraadvermindering
    Beschikbaarheid

Klantbehoeften Voordelen
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Om uw machines in goede staat 
te houden, is het van vitaal belang 
dat u over de juiste onderdelen voor 
onderhoudswerkzaamheden beschikt. 

Als u geen planning maakt, kan de productie 
lang stil komen te liggen terwijl u de benodigde 
onderdelen zoekt - of wacht tot ze geleverd 
worden.  

Onze oplossing voor de kitting van onderdelen 
werkt voor zowel regelmatige als geplande 
ingrepen, waarbij alle onderdelen in één doos 
onder één inkooporder worden geleverd.
Het afhandelen van meerdere producten 
voor hetzelfde probleem kost tijd en geld. 
Deze oplossing pakt deze problemen aan en 

stelt uw bedrijf in staat de supply chain te 
vereenvoudigen. Onze oplossing betekent dat 
alle onderdelen beschikbaar zijn wanneer ze 
nodig zijn, terwijl kits onder één code kunnen 
worden geregistreerd, wat zowel de SKU’s als 
de transactionele werklast vermindert.
Zie het als een auto-inspectie. Zowel u als de 
garage weten wat er bij komt kijken. 
U bestelt een inspectie in plaats van specifieke 
onderdelen die nodig kunnen zijn voor die 
inspectie en alles wat nodig is, wordt gedekt 
door één transactie.
Onze oplossing voor kitting van onderdelen 
leidt tot beter onderhoud en voorraad 
optimalisatie.

   Uptime
   Kostenbesparing

    Minder SKU-handling
    Transactionele consolidatie
    Veilig voorraadsniveau
    Verbeterd onderhoud

Klantbehoeften Voordelen

Kitting van onderdelen

Logistieke Services

Onze oplossing voor 
onderdelenkitting leidt tot 
beter onderhoud en 
voorraad optimalisatie
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24/7 Express levering

Tijd is van essentieel belang - vooral 
als het gaat om een mogelijke 
productiestop. Hoe goed u ook 
plant, er kunnen zich onvoorziene 

gebeurtenissen voordoen en dan hebt u 
misschien dringend reserveonderdelen nodig.
Onze 24/7 nooddiensten zorgen ervoor 
dat u ook buiten de normale werktijden 
reserveonderdelen kunt krijgen.
Het betekent dat u het precies geleverd krijgt 
wanneer het het hardst nodig is. 
Dit maakt uw MRO-proces efficiënter, 
vermindert ongeplande uitvaltijd en 
ondersteunt de efficiëntie in de fabriek. 

   Uptime     Hoog serviceniveau

Klantbehoeften Voordelen

24/7



Technische Services
   Engineering

    Automatisering
    Applicatie engineering
   Condition monitoring

    Luchtlekkage onderzoek
    Conditiebewaking
   Reparatie services
   Maatwerk services
   Assemblage en installatie
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motion, robotica en lineaire programmering 
voor uw productielijnen. 

Deze oplossingen kunnen de productiviteit 
verbeteren en de kosten verlagen, 
en tegelijk de veiligheid verhogen en 
duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. 

Wij kunnen u ook aanvullende 
producten en diensten bieden tijdens uw 
automatiseringstraject.

Onze automatiseringsoplossing kan de uptime 
veiligstellen, de productiviteit verhogen en de 
kosten verlagen.

   Kostenbesparing
   Verbeterde productiviteit
   Verbeterde veiligheid onsite

    Uptime
    Efficiëntie
    Duurzaamheid
    Safety
    Kostenbesparing

Klantbehoeften Voordelen

Automatisering

Overal waar mensen repetitief werk 
verrichten op een productielijn, is 
automatisering mogelijk.
Onze automatisering service omvat 

een unieke combinatie van expertise 
in het ontwerp en de installatie van 
geautomatiseerde oplossingen en het 
onderhoud, de reparatie en de revisie. 
Hierdoor kunnen wij systemen ontwerpen met 
het potentieel om 24/7 productie te realiseren. 
Dit zal u en uw team helpen de concurrentie 
voor te blijven. 
Wij bouwen geen volledige productielijnen, 
maar richten ons op geselecteerde delen van 
de productie die geautomatiseerd moeten 
worden. Ons aanbod kan een reeks systemen 
leveren, waaronder besturingssystemen, linear 
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Bij het gebruik van snijmachines is 
output belangrijk - en dat is de focus 
van onze services oplossing voor 
applicatie engineering.

Wij weten dat voor bewerkingstoepassingen 
uitstekende, gespecialiseerde ondersteuning 
nodig is. 

In samenwerking met de toonaangevende 
leveranciers van snijgereedschaptechnologie 
en beheer van vloeistoffen bieden onze 
technische experts oplossingen op maat die 
de bewerkingstijden verkorten, de standtijd 
verlengen en de productiviteit verbeteren. 
Door onze onbevooroordeelde aanpak 
kunnen wij u de beste gereedschappen 
aanbevelen, ongeacht de toepassing, 

Applicatie engineering

   Uptime
    Efficiëntie
   Kostenbesparing

Klantbehoeften

    Geoptimaliseerde procestijd
    Lagere kosten
    Innovatie

Voordelen

het materiaal of de uitdagingen. In onze 
producttestcentra kunt u toonaangevende 
bewerkings- en gereedschapstechnologie 
testen, terwijl ons applicatieteam aantoont 
dat kostenbesparingen haalbaar zijn. 
Na afloop van projecten presenteren we 
duidelijke, beknopte, onbevooroordeelde 
informatie over gereedschappen en de praktijk 
om de doeltreffendheid van de beschikbare 
oplossingen aan te tonen.
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Luchtlekkage onderzoek

Persluchtsystemen worden op grote 
schaal gebruikt in de industrie. Op 
elke site die er gebruik van maakt, 
zijn luchtlekkages de grootste bron 

van vermijdbare energieverspilling. Onze 
onderzoeken naar luchtlekkages helpen om de 
efficiëntie te verbeteren, de kosten te verlagen 
en de impact op het milieu te minimaliseren. 
In een fabriek waar compressoren worden 
gebruikt, gaat ongeveer 30% van de 
elektriciteitsrekening naar de werking ervan. 
Daarvan gaat gemiddeld 20% tot 40% verloren 
door luchtlekken, wat een aanzienlijke 
kostenpost is voor het bedrijf, vooral als er 
meerdere leidingen op meerdere locaties zijn.
Onze luchtlekkage-onderzoeken helpen u om 
deze onnodige kosten inzichtelijk te maken en 
gezamenlijk te verminderen en ondersteunen 
tegelijkertijd uw duurzaamheidsdoelstellingen.
Als u vermoedt dat u luchtlekken hebt, 
stemmen we de omvang van het onderzoek 
met u af voordat onze lokale technici de 
uitgebreide audit uitvoeren met behulp van de 
modernste instrumenten. Het resultaat wordt 
geregistreerd op ons speciale platform, dat 
ons in staat stelt om de onderzoeksresultaten 
lokaal aan te leveren, maar ook om 
gecentraliseerde rapportage over alle locaties 
en markten te bieden.

Het auditrapport bevat informatie over elk lek, 
inclusief foto’s, details van het energieverlies, 
de kosten en de CO2-impact op jaarbasis.
Het rapport bevat ook de onderdelen en 
acties die nodig zijn om het probleem te 
verhelpen, waarbij Rubix u kan ondersteunen. 
Als u akkoord gaat met de reparaties, 
kan Rubix een terugverdientijd van de 
reparatiekosten aangeven. Zoals u van ons 
gewend bent, kunnen wij de benodigde 
onderdelen leveren maar ook de reparaties 
voor u uitvoeren. 
Daarna kunnen wij terugkeren naar de 
locatie en de audit opnieuw uitvoeren om te 
controleren of de vervolgacties de verwachte 
voordelen hebben opgeleverd.
De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk 
van de grootte van de locatie en het 
bijbehorende perslucht systeem. Er zal een 
minimum van één monteur zijn om de audit 
uit te voeren en wij rekenen per monteur, per 
dagdeel. 
In veel gevallen zijn de kosten van 
het onderzoek binnen een aantal 
maanden nadat de reparaties 
zijn uitgevoerd 
terugverdiend.

   Uptime
   Duurzaamheid
   Safety
   Lager energieverbruik

   Kostenbesparing
   CO2 vermindering
   Transparantie tussen sites door   

 managementrapportage

Klantbehoeften Voordelen
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Conditiebewaking

Beheersing van het risico van 
ongeplande uitvaltijd, verbetering van 
de efficiëntie en verlaging van de kosten.
Onze diensten voor conditiebewaking 

kunnen worden afgestemd op de eisen van uw 
productie- en verwerkingsomgeving. 
Wij bieden oplossingen die zowel de 
standaardbewaking van algemeen kritieke 
apparatuur als de zeer kritieke apparatuur 
in het kernproductieproces omvatten 
- en zo een holistische voorspellende 
onderhoudsbenadering vormen. 

Voor belangrijke kritieke apparatuur kunnen 
wij technologie leveren met constante 
bewaking en analyse direct ter plaatse. 
Voor andere kritieke apparatuur bieden wij 
online conditiebewaking en voorspellend 
onderhoud via kosteneffectieve oplossingen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van sensor-, 
gateway- en cloudoplossingen en analyses 
in combinatie met een rapportageoplossing 
die onze klanten een goed overzicht van de 
prestaties bieden. 

Naast de online conditiebewaking kunnen 
we ook ons engineeringteam sturen om een 
health check te doen. Wij zorgen voor een 
onderhoudsschema dat is afgestemd op uw 
behoeften, waardoor de kans op storingen, 
de kosten van dringende reparaties en de tijd 
die wordt besteed aan het wachten op kritieke 
vervangingsonderdelen worden beperkt. 
Onze service is erop gericht u te helpen 
proactief te zijn en problemen aan te pakken 
voordat ze urgent en kostbaar worden. Wij 
begrijpen de reputatieschade die kan worden 
veroorzaakt door het missen van een deadline 
van de klant. 
Onze diepgaande conditiebewaking 
betekent dat u het risico van ongeplande 
stilstand of verloren tijd in afwachting 
van vervangingsonderdelen kunt 
beperken - en dat alles via één eenvoudig 
rapportageplatform. Wij bieden een scala aan 
verschillende diensten, van trillingsanalyse en 
thermografische audits tot luchtlekdetectie en 
smeermiddelentests.
En zoals u van Rubix mag verwachten, 
gebruiken wij de meest nauwkeurige 
apparatuur die in de sector wordt gebruikt. 
Als pioniers in technieken zoals trillingsanalyse 
met triaxiale versnellingsmeters hebben wij 
specialistische kennis in huis, klaar voor 
onze klanten. Onze technische experts zijn 
beschikbaar om bij u ter plaatse te komen. 
Zij brengen de collectieve kennis en ervaring 
mee van meer dan 8.000 collega’s die met alle 
belangrijke industriesectoren en 22 Europese 
markten werken.

   Uptime
   Efficiëntie
   Duurzaamheid
   Safety

    Verminderde uitvaltijd
    Verhoogde kostenbesparing
    Verbeterde veiligheid
    Lagere personeelskosten

Klantbehoeften Voordelen

Technische Services

Zoals u van Rubix mag 
verwachten, gebruiken 
wij de meest nauwkeurige 
apparatuur die in de 
sector wordt gebruikt. 
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Vaak kan een onderdeel worden 
gerepareerd in plaats van volledig te 
worden vervangen. Dit kost veel minder 
en kan meestal veel sneller worden 

uitgevoerd dan een volledige vervanging. 
Het verlengt ook de levensduur van 
de apparatuur, waardoor de totale 
eigendomskosten dalen en uw werkkapitaal 
behouden blijft. 
Onze reparatiediensten worden uitgevoerd 
door Rubix-specialisten of met een van onze 
zorgvuldig gekozen partners. 
Wij bieden snelle, flexibele en op maat 
gemaakte reparaties voor tandwielkasten, 
motoren, pompen, luchtcompressoren, 
hydraulische en pneumatische cilinders. Lokale 
beschikbaarheid kan variëren. 
Als we een artikel niet kunnen repareren, 
kunnen we het vaak uit voorraad vervangen 
en kunnen we een breed scala aan 
kwaliteitsproducten uit ons assortiment 
exclusieve merken aanbieden.

   Uptime
   Duurzaamheid
   Kostenbesparing

    Uptime
    Kostenbesparingen
    Energiebesparingen
    Verlenging van de levensduur van 

producten

Klantbehoeften Voordelen

Reparatie services
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Soms komen de onderdelen die u nodig 
hebt niet uit de doos in precies de juiste 
vorm of het juiste formaat voor uw 
machines of productieomgeving.

Onze maatwerk services lossen dit probleem 
op en zorgen ervoor dat uw onderdelen klaar 
zijn voor het werk dat ze moeten doen.  

Ongeschikte onderdelen kunnen 
onderhoudsproblemen veroorzaken doordat 
het onderdeel vaak defect raakt of de 
machine niet op volle capaciteit draait. 

Bij Rubix hebben we tientallen jaren 
ervaring met het leveren van op maat 
gemaakte onderdelen, hetzij via onze eigen 
werkplaatsen, hetzij via onze vertrouwde 
partners. Dit kan zo eenvoudig zijn als het op 
maat snijden van riemen en het monteren 
van kettingen met accessoires of zo complex 
als het ontwikkelen van een oplossing op 
maat met een leverancier voor één speciale 
toepassing. 
Wat de behoefte ook is, onze maatwerk 
services verbeteren de levensduur en efficiëntie 
van de machines en productie in uw fabriek - 
en verminderen onderhoud en stilstand.

   Uptime
   Kostenbesparing

    Uptime
    Juiste product en kwaliteit
    Kostenbesparingen

Klantbehoeften Voordelen

Maatwerk services

Technische Services
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Wij begrijpen de unieke eisen van 
proces omgevingen in alle sectoren en 
wij weten dat er vaak gespecialiseerde 
apparatuur nodig is.

Ons assemblage- en installatieteam beschikt 
over de vaardigheden en de technische 
kennis om systemen voor gespecialiseerde en 
zeldzame apparatuur te assembleren. 
Wij kunnen producten of complete 
systemen assembleren, van lineaire 
bewegingsoplossingen tot tandwielkasten of 
hydraulisch leidingwerk. 
Wij zorgen voor de opbouw en het testen 
voordat we de installatie voltooien 
in overeenstemming met geplande 
onderhoudsschema’s. 
Dit betekent dat uw onderhoudsteam 
zich kan concentreren op hun dagelijkse 
verantwoordelijkheden inzake uptime 
en efficiëntie. Lokale beschikbaarheid in 
dienstverlening kan variëren.

   Uptime     Tijdsbesparing
    Verbeterde interventie

Klantbehoeften Voordelen

Assemblage en installatie



Safety Services
   PBM audits
   PBM maatwerk en uitbesteding
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PBM Audits

Door ervoor te zorgen dat werknemers 
de bescherming gebruiken, wordt het 
risico op ongevallen, verwondingen en 
ziekte verkleind en wordt ongeplande 

uitvaltijd beperkt.
Onze PBM-audits ondersteunen klanten 
door hun behoeften te beoordelen op basis 
van de werkomgeving, de functies en de 
veiligheidsvoorschriften voor hun werknemers. 
Met behulp van partners en onze eigen 
expertise identificeren we de meest geschikte 
oplossing voor beschermingsmiddelen.
Dit zorgt er niet alleen voor dat iedereen 
voor elke activiteit de juiste uitrusting heeft, 
het betekent ook dat u uw assortiment 
kunt standaardiseren, leveranciers kunt 
consolideren en kosten effectiever kunt 
beheren. 
We weten dat er een verscheidenheid aan 
opties en oplossingen bestaat, waardoor per 
locatie een lange lijst van vereiste producten 
kan ontstaan, maar samen kunnen we een 
vereenvoudigde aanpak creëren. 
Bovendien innoveren fabrikanten voortdurend 
en introduceren ze nieuwe technologieën 
om producten te verbeteren, en wij kunnen 
u helpen om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste producten en informatie. 

Onze oplossing voor persoonlijke PBM 
audits verhoogt de veiligheid van mensen, de 
kostenbeheersing en de productietijd.

   Safety
   Kostenbesparing

   Beschikbaarheid, betrouwbaarheid  
 en kwaliteit van de producten
   Technische ondersteuning voor uptime
   Vermindering van het aantal   

 ongevallen
   Veilige werknemers

Klantbehoeften Voordelen
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Wij begrijpen dat het een uitdaging kan 
zijn om een totale PBM-oplossing voor 
uw werknemers te creëren.
Onze PBM-specialisten kunnen 

de producten definiëren die u nodig hebt, 
pakketten toewijzen aan werknemers, de 
logistiek organiseren en de administratie en 
rapporten beheren.
Ons team zal voor elke werknemer in de 
organisatie de juiste veiligheidspakketten 
definiëren en vervolgens de maten verzamelen 
die nodig zijn om de juiste PBM’s aan die 
werknemers te leveren. Vervolgens maken we 
speciale pakketten klaar, die kunnen worden 
afgeleverd bij vestigingen of thuis.

Wij creëren ook een systeem om alle gegevens 
te loggen en ervoor te zorgen dat de 
vervangingsfrequentie correct is.

Met onze oplossingen voor het uitbesteden 
van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) bent u er zeker van dat u aan al uw 
behoeften op het gebied van PBM’s 
kunt voldoen, bespaart u tijd en 
geld en zorgt u ervoor dat uw 
werknemers veilig zijn.

PBM maatwerk en uitbesteding

   Safety
   Kostenbesparing

   Veilige werknemers
   Vermindering van het aantal   

 ongevallen

Klantbehoeften Voordelen

Safety Services





E-Procurement
   E-Procurement



31

Inkoop van nieuwe voorraad, 
bijhouden van bestellingen, facturen en 
procesverbeteringen.
Onze benadering van E-Procurement 

is digitaal met een menselijke touch en onze 
toonaangevende oplossingen maken het u 
gemakkelijk om zaken met ons te doen, zodat 
u zich kunt concentreren op het draaiende 
houden van uw productielijnen. 
Of u nu inkoopt vanaf de fabrieksvloer, een 
Rubix Insite, een tablet, telefoon of bureau, 
onze technische experts met specialistische 
kennis staan altijd klaar om advies en 
ondersteuning te bieden.
Wij bieden een digitale aanpak op maat, 
die compatibel is met alle grote B2B-
marktplaatsen, waaronder Ariba en Coupa, 
waarmee u leveranciers kunt consolideren en 
processen kunt vereenvoudigen.

Uw collega’s kunnen producten uit uw speciale 
assortiment kopen tegen een afgesproken prijs 
- en u heeft op de Rubix webshop toegang tot 
de rest van ons assortiment als u dat nodig 
heeft. Dit wordt volledig ondersteund door 
onze accountmanagementteams.

Met live informatie over beschikbaarheid, rijke 
content, ingebouwde goedkeuringsprocessen 
en e-billing zullen transacties worden afgerond 

met minder klikken, minder stress en meer 
transparantie.

Wanneer u de overstap maakt van analoog 
naar digitaal, of E-Procurement, kunt u 
gemiddeld 25 euro besparen voor dezelfde 
bestelling tegen dezelfde prijs bij elke volgende 
aankoop. 

Onze E-Procurement oplossing betekent 
eenvoudig en efficiënt inkopen, waardoor uw 
fabriek soepel blijft draaien.

   Gemakkelijk en efficiënt inkopen     Lagere transactiekosten

Klantbehoeften Voordelen

E-Procurement



Technische Expertise
   Mechanische aandrijftechniek
   Flow technology
   Verspaning, snijden en bewerking
   Bescherming, hygiëne, veiligheid en chemicaliën
   Exclusieve merken
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Onderdelen voor mechanische 
aandrijftechniek zijn van vitaal belang 
in de verschillende stadia van het 
industriële proces. Rubix biedt meer dan 

600.000 producten aan in heel Europa. Wij 
richten ons op het juiste product en de juiste 
service om te voldoen aan het kritieke niveau 
van uw toepassingen.
Ons grote productassortiment in combinatie 
met onze toegewijde Technical/Competence 
Centers en teams van productspecialisten 
zorgen voor een hogere productiviteit en 
minder stilstandtijd. 

Als Europa’s nummer één distributeur voor 
onderdelen van mechanische aandrijftechniek, 
biedt Rubix u toegang tot de meest erkende en 
toonaangevende merken, en tot ons exclusieve 
merk Mecaline op elke Europese locatie 
binnen 48 uur voor de meeste artikelen.

Mechanische aandrijftechniek

   Reparatie services
   Services op maat
   Conditiebewaking

   Lagers en toebehoren
   Aandrijftechniek
   Tandwielkasten en elektromotoren
   Linear motion
   Motion control

Relevante services Assortiment
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Flow technology

Wij bieden Europa’s beste assortiment 
van toonaangevende merkproducten 
om uw faciliteit draaiende te houden. 
Dankzij onze partnerships met 

fabrikanten van wereldklasse kunnen wij 
innovatieve oplossingen, toegevoegde waarde 
en informatie bieden om industriële processen 
in alle bedrijfstakken en toepassingen veilig te 
stellen.

De kern van Rubix is ons vermogen om 
uw apparatuur te ontwerpen, te bouwen, 
te installeren en te onderhouden. Daarbij 
maken wij gebruik van onze servicecentra en 
uitgebreide logistieke aanwezigheid om ervoor 
te zorgen dat de juiste oplossing op het juiste 
moment beschikbaar is.
Ons exclusieve merk Mecaline levert 
producten van hoge kwaliteit tegen 
concurrerende prijzen om u te helpen de 
kosten te beheersen. 
Wij breiden onze omvang en expertise in 
Europa voortdurend uit, zodat wij met de 
nieuwste informatie en producten in de buurt 
zijn wanneer u ons nodig heeft.

   Pneumatiek
   Hydrauliek
   Afdichtingen en anti-vibratie
   Process equipment
   Industriële verbruiksartikelen
   Filtratie

Assortiment

   Services op maat
   Reparatie services
   Luchtlekkage onderzoek
   Conditiebewaking

Relevante services
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Verspaning, snijden en bewerking

Het optimaal laten functioneren van 
uw faciliteit is de sleutel tot een goed 
MRO-programma, en Rubix biedt 
een oplossing van wereldklasse voor 

gereedschappen en algemeen onderhoud.
Met meer dan 750 vestigingen willen wij uw 
meest nabije en beste partner zijn om u te 
helpen uw doelstellingen te bereiken.
Ons uitgebreide assortiment gereedschappen 
en uitrusting wordt ondersteund door onze 
Europese schaalgrootte, zodat u voor elke 
behoefte de juiste oplossing krijgt. Ongeacht 
uw bedrijfstak of toepassing, wij beschikken 
over expertise en ervaring, wat betekent dat 
wij een duurzame MRO-oplossing kunnen 
creëren met behulp van toonaangevende 
merken die u kent en vertrouwt.

Rubix biedt ook oplossingen en diensten op 
maat. Of het nu gaat om specifieke producten 
of kalibratie, wij creëren één enkele partner 
om u tijd en geld te besparen.

Wij weten dat het voor elk bedrijf van vitaal 
belang is om de MRO-kosten laag te houden. 
Daarom bieden wij u onze compromisloze 
reeks exclusieve merkproducten met een rijke 
historie op het gebied van gereedschappen, 
verspaning en apparatuur. Vraag naar onze 
Roebuck, Cutline en Spartex assortimenten.

   Gereedschap en metrologie
   Snijgereedschap
   Verspaning
   Lassen en solderen
   Apparatuur
   Flow tech instrumenten
   Bevestigingsmaterialen en DIN-  

 onderdelen

Benefits

   Applicatie engineering
   Exclusieve merken

Relevante services
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Bescherming, hygiëne, veiligheid en chemicaliën

Wij begrijpen dat de bescherming van 
uw collega’s uw topprioriteit is en wij 
weten dat de regelgeving vereist dat 
u de juiste PBM’s verstrekt zodat de 

productie door kan gaan.
Terwijl we het risico van het coronavirus blijven 
beheersen, heeft de eis om aanvullende 
hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen te 
nemen de complexiteit van het waarborgen 
van de veiligheid op de locatie alleen maar 
vergroot.
Het bepalen van de meest effectieve oplossing 
voor uw procesomgeving en voor de functies 
in uw fabriek vereist specialistische kennis, 
technische expertise en uitgebreide ervaring. 
Als u de antwoorden nog niet hebt, is onze 
PBM-auditservice uw oplossing.

Weten wat u nodig hebt is belangrijk, ervoor 
zorgen dat het altijd beschikbaar is, is van 
vitaal belang. Wij zijn de grootste industriële 
distributeur in Europa, waardoor u toegang 
hebt tot de voorraad in onze 22 Europese 
markten. 
De meeste artikelen zijn binnen 48 uur 
leverbaar, terwijl ons exclusieve merk GISS 
bescherming van top tot teen biedt met 
gegarandeerde beschikbaarheid op elke 
Europese locatie. Voor maatwerk vereisten 
biedt onze PBM-service op maat u toegang 
tot ons team en de toonaangevende 
leveranciers om een oplossing te vinden die 
aan uw behoeften voldoet.

Technische Expertise

   Bescherming van top tot teen
   Valbeveiliging
   Schoonmaakbenodigdheden
   Hygiëne producten
   Site veiligheid
   Chemicaliën en lijmen

Assortiment

   PBM-audits
   Uitbesteding PBM
   Exclusieve merken

Relevante services
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Exclusieve merken

Wij weten dat het een uitdaging kan zijn 
om een evenwicht te vinden tussen de 
noodzaak om de kosten te drukken en 
de noodzaak om de uptime, efficiëntie 

en productiviteit te beschermen. 
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.
Spartex biedt onze klanten een compleet 
assortiment van essentiële industriële 
producten die voldoen aan hun 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.

Mecaline voorziet haar klanten van 
hoogwaardige onderdelen met goede 
prestaties met betrekking tot mechanische 

aandrijftechniek, pneumatiek, flow technology 
en lineair, die naadloos in hun bedrijfsvoering 
kunnen worden ingepast.

Roebuck levert al meer dan 190 jaar met 
trots professionele prestaties, kwaliteit en 
waar voor uw geld in gereedschap. Onze 
klanten kunnen op Roebuck vertrouwen voor 
handgereedschap, elektrisch gereedschap, 
snijgereedschap, test- en meetgereedschap, 
gereedschapopslag en schuurmiddelen.

GISS voorziet al meer dan 25 jaar in de 
behoefte van onze klanten aan hoogwaardige 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
en aanvullende veiligheidsproducten tegen 
een uitstekende prijs. Zodat onze klanten 
betaalbaar, betrouwbaar en consistent 
kunnen voorzien in alle gezondheids- en 
veiligheidsbehoeften van hun teams wanneer 
zij dat het meest nodig hebben.

   Lijmen en chemicaliën
   Schoonmaakbenodigdheden
   Bevestigingsmiddelen
   Mechanische aandrijftechniek
   Pneumatiek, flow technology, lineair
   Gereedschappen, schuurmiddelen
   Persoonlijke beschermingsmiddelen

Assortiment

   E-mobilisatie
   Technische productkennis
   OEM conversie

Relevante services

Kosten besparen en 
tegelijkertijd de 
productielijnen
draaiende houden



Product Services
   Consolidatie van leveranciers
   OEM conversie
   Afroeporders
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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.
Het onderhouden van een leverancier in uw 
systeem is een kostenpost die kan variëren van 
500 tot 1000 euro. 
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.  

Consolidatie van leveranciers

   Kostenbesparing
   Gemakkelijk en efficiënt inkopen

   Kostenbesparingen
   Beschikbaarheid en kwaliteit van  

 producten
   Vereenvoudigd inkoopproces

Klantbehoeften Voordelen

Als de grootste Europese klant voor veel van 
de toonaangevende leveranciers, 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 schaalvoordelen en 
vereenvoudigd leveranciersbeheer.
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OEM conversie

De original equipment manufacturers 
(OEM) - de bedrijven die de machines 
in uw fabriek ontwerpen, bouwen en 
leveren - zullen u altijd aanraden bij hen 

terug te komen voor reserveonderdelen.
Dit is een goede zaak voor hen omdat het 
een hoge marge en terugkerende inkomsten 
oplevert die u dicht bij hun merk houden. 
Dit is echter niet de enige manier om aan 
reserveonderdelen te komen en het is 
waarschijnlijk ook niet de snelste of meest 
kosteneffectieve. 
Vaak produceert de OEM het onderdeel niet 
zelf. Zij kopen van andere fabrikanten en 
zelfs distributeurs en plakken er hun etiket 
op, waardoor het voor klanten moeilijk te 
herkennen is dat zij een te hoge prijs betalen.

Onze specialisten kunnen deze onderdelen 
inspecteren en identificeren en alternatieven 
aanbieden van toonaangevende merken en 
van onze exclusieve merken. 

Onze OEM-omzetoplossing 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.

   Kostenbesparing    Kostenbesparingen
   Juiste product en kwaliteit
   Kortere levertijd

Klantbehoeften Voordelen
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Veel transacties voor veel verschillende 
artikelen betekent veel tijd en geld 
besteden aan het aankoopproces. 
Onze oplossing met afroeporders 

maakt meerdere leveringsdata over een 
periode mogelijk. U kunt aan het begin van 
het jaar een bestelling plaatsen voor een 
overeengekomen aantal producten en wij 
zullen deze gedurende de periode leveren met 
een frequentie die met u is overeengekomen. 
De bestelling wordt pas gesloten wanneer alle 
leveringen zijn uitgevoerd.

Hierdoor kan uw bedrijf het aantal transacties 
verminderen, de hoeveelheid voorraad die u 
moet aanhouden beperken en vaak ook de 
kosten van de artikelen die u koopt verlagen. 

Afroeporders

   Uptime
   Gemakkelijk en efficiënt inkopen

   Gemakkelijk en efficiënt inkopen
   Vermindering van proceskosten

Klantbehoeften Voordelen



Europa’s #1 leverancier 
voor industrieel onderhoud, 
reparaties en revisies, 
diensten en oplossingen.

Neem contact op met uw lokale vestiging 
om meer te weten te komen over onze 
producten en diensten.

www.rubix-group.nl/vestigingen
nl.rubix.com
be.rubix.com

Of download onze App: 
RUBIX MRO


