
onderhoud
reparatie en
instandhouding

Uw partner in 
de voedingsmiddelen- 
en drankenindustrie



Rubix
technische
services

Technisch advies, technische ondersteuning 
en producttraining op het gebied van lagers, 
mechanical power transmission, pneumatiek, 
perslucht, hydrauliek, filtratie, flow & sealing, 
elektrische motoren, transportbanden/
transportkettingen, tooling, PBM, kleding, safety.

Fluid Power & Flow Linear - Motion - Robotics

Bearings & Power Transmission Transportbanden

PPE & Safety

Tools & General Maintenance

Tooling & Metrologie



Linear
Lineaire componenten
Lineaire geleidingen
Lineaire aandrijvingen
Lineaire modules
Lineaire motion systemen

Services
Engineering
Eplan en CAD 3D ontwerp
Mechanisch en elektrisch 
installeren
Onderhoud en reparatie
24/7 service

Motion
Aandrijftechniek
Servo-motion systemen
PLC- en HMI-
besturingssystemen
Productie-automatisering
Turnkey projecten

Robotics
Robots en Cobots
3D prototyping
Productieiautomatisering
Turnkey projecten

Toegevoegde waarde
Nieuwste technische 
ontwikkelingen
Gecertificeerd distributeur
Toonaangevende merken in 
lagers

Services
Preventief onderhoud
Condition monitoring
Lageroplossingen op maat
Technische ondersteuning en 
advies
Producttrainingen

Producten
Breed assortiment lagers
Tandriemen en V-snaren
Scharnierkettingen
Rollenkettingen
Smeermiddelen

Marktsegmenten
Voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie
Verpakkingen, Pulp & Papier
Automotive & luchtvaart

Ons programma
Pneumatiek & Perslucht
Flow & Sealing
Industriële filtratie

Services
Perslucht optimalisatie
Lekdetectie
Stoomkwaliteit optimalisatie
Standaardisatie
Turn-Key oplossingen

Producten
Instrumentatie
Schakelkastenbouw
Afdichtingen & seals
Pompkeuze & capaciteit
Lucht-/vloeistof-/
ontstoffingsfilters
Filterhuizen

Marktsegmenten
Voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie
Offshore
Machinebouw

Toegevoegde waarde
Ondersteuning op het gebied 
van persoonlijke bescherming, 
safety en hygiëne
Advisering en ondersteuning 
PPE services en oplossingen

Services
Eigen bedrukstudio 
werkkleding en logo’s
3 Safety trucks voor PBM 
services op locatie
Specialisten met kennis en 
best-practice ervaringen

Producten
Hoofdbescherming
Oog- en gelaatsbescherming
Gehoorbescherming
Adembescherming
Handbescherming
Werkkleding en disposables
Valbeveiliging
Voetbescherming

Marktsegmenten
Voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie
Pharma, chemicaliën
Verpakkingen, pulp & papier
Electronica, engineering
Automotive & luchtvaart
Bouw, aggregaten, metalen 
en glas
Nutsbedrijven

Toegevoegde waarde
Total cost of ownership (TCO)
Uptime verbetering
Kostenverlaging & beheer
Kennis centrum
Veiligheid

Services
Onderhoud, inspectie, 
reparatie 
Revisie, vervanging
Modificaties & verbeteringen
Project engineering
24/7 service

Producten
Rubber banden
PVC-, PU-, Volta banden
Modulaire banden
Tandriemen
Transportband accessoires, 
rollen, schrapers, impactbars

Marktsegmenten
Voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie
Recycling
Bouwmaterialen
Chemicaliën
Opslag
Automotive & metaal

Toegevoegde waarde
Adviseren en beheren van het 
proces rondom het borgen 
van veiligheid en kwaliteit van 
arbeidsmiddelen

Services
Keuring van arbeidsmiddelen
Inspectie, kalibratie, 
certificatie
Registratie & beheer 
arbeidsmiddelen
Onderhoud en reparatie van 
las- & reinigingsapparatuur

Producten
Hand- & elektrisch 
gereedschap
Meetgereedschap
Bevestigingsmaterialen
Lassen & solderen, machines 
en toevoegmaterialen
Verspaningsmaterialen; 
schuren, slijpen, etc.
Reiniging, machines en 
reinigingsmiddelen
Chemische producten, lijmen, 
tapes, etc.
Industriële verbruiksartikelen
Trappen, ladders, intern 
vervoer 

Marktsegmenten
Van de voedingsmiddelen- t/m 
OEM-industrie
Overal waar producten uit ons 
leveringsprogramma worden 
gebruikt, kunnen wij u onze 
diensten aanbieden

Toegevoegde waarde
Multi-Brand specialist
Objectief merk-onafhankelijk 
advies
Verhoging van productiviteit 
Verlaging van productiekosten
Nauwe samenwerking met 
A-leveranciers

Services
Productief advies
Vendor Managed Inventory 
VM(O)I
Electronic Stockmanagement 
Webshop
Specials, slijpen & coaten
Repareren en kalibreren
Tooling nieuwe machine
Producttrainingen
Magazijn- & 
werkplaatsinrichting

Producten
Verspanende gereedschappen
In- en opspangereedschappen
Palletisering en robotisering
Meetinstrumenten
Werkplaatsinrichting

Marktsegmenten
Precisie & high precisie 
Metaalbewerking, 
machinebouw
Semi-conductor
Automotive & luchtvaart
Motoren- & turbine 
producenten
Constructie en generieke 
productie
Toeleveranciers Metaal & 
Kunststof

Bearings & Power 
Transmission

Linear - Motion
 - Robotics Tooling & Metrologie

PPE & SafetyTools & General 
Maitenance

Fluid Power & Flow

Transportbanden
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voor uw
sectorspecifieke
vereisten

Indien het werk een vakman vereist, speelt 
u met Rubix altijd op veilig.

Onderwerpen als hygiëne, 
beschikbaarheid, gezondheid en 
arbeidsveiligheid evenals energie efficiëntie 
zijn voor u van groot belang. 

Wij weten hoe wij u met het oog op deze 
factoren optimale ondersteuning kunnen 
bieden. 

Voor productie installaties die de klok rond 
in bedrijf zijn, is het belangrijk om altijd 
het juiste reserveonderdeel beschikbaar 
te hebben. Wij leveren 325.000 artikelen 
uit voorraad. Onze experts adviseren u 
vakkundig.  

Factoren die we zorgvuldig onder de loep 
nemen bij het selecteren van producten 
voor een ononderbroken productie: 

• Hygiëne 

• Hogedrukreiniging 

• Snelheden 

• Temperaturen 

• Energieverbruik 

• Afvalkosten 

• Arbeidsveiligheid 

Rubix heeft uitgebreide 
ervaring in het samenwerken 
met bedrijven van de 
voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie. In de 
Benelux kiezen veel bedrijven 
in uw branche voor ons op 
basis van onze specifieke 
competentie als leverancier 
en dienstverlener op het 
gebied van MRO. 

All the parts, all the protection

Site safety is paramount 
– a protected team is a 
productive team. As part of our 
services we offer one of the UK’s 
most comprehensive, compliant 
PPE clothing and equipment ranges 
to keep everyone working safely.

Wij werken de klok rond voor u - net als uw bedrijf.
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Wij zorgen ervoor dat uw transportbanden nooit stilstaan.

vereisten
van producten
en services

Naleving van alle normen en certificeringen: Betrouwbaar bij alle verwerkingstemperaturen:

Produktvarianten voor alle hygiëne zones: Afgestemd op uw individuele behoeften:

Gebruik bij vochtigheid en reinigingsmiddelen: Services met echte meerwaarde:

• EG 1935/2004
• EHEDG
• EU VO. 10/2011
• IFS

• 3-A
• FDA
• NSF
• USDA

• Productzones met strenge 
hygiënevereisten

• Spatzones die veelvuldig gereinigd 
worden

• Overige productzones

• Hygiënevoorschriften
• Gezondheids- en werkveiligheid
• Het zuinig omgaan met energie
• Productie zonder onderbrekingen
• Hoge productiesnelheden

• Verdamping
• Homogenisering
• Droging
• Condensatie
• Destillatie

• Producten met een hoge IP-
beveiligingsgraad

• Clean Design
• Bestand tegen hogedrukreiniging

• Reparatie tandwielkasten
• Versnellingsreparaties
• Condition Monitoring
• CNC-verwerking
• Klantspecifieke vervaardiging
• Reparatie en onderhoud

Uw bedrijf stelt unieke eisen, van 
voedselveiligheid tot het bedienen van 
machines in natte en bevroren omgevingen. 

Hierbij streeft u naar efficiëntie zonder 
afbreuk te doen aan voedselveiligheid of 
kwaliteit en moet gezorgd worden voor 
naleving en betrouwbaarheid van complexe 
wet- en regelgeving en MVO maatregelen.
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Rollagers
• Technologie die speciaal ontwikkeld is voor 

hygiënegevoelige toepassingen

• Corrosiebestendige lagers met voedselveilige 
H1-smering en sterke  afdichting voor maximale 
levensduur

• Behuizing van edelstaal en composietmaterialen 
-robuust, licht en bestand tegen chemicaliën

Scharnierketting en rollenketting
• Krachtige onderhoudsvrije rollenkettingen voor 

rechtstreeks contact met het product

• Toepassingen met vele innovatieve opties voor 
oppervlaktes en materiaal

• Uitvoeringen voor hoge snelheden en hoge 
weerstand

Transport- en modulaire 
schakelbanden
• Transportbanden met nokken, gegolfde randen en 

dwarsstrip,s ook in volledig homogene uitvoering

• Antistatisch en niet geleidend

• Bestand tegen slijtage, olie, vet chemicaliën en 
hoge temperaturen

Lineaire geleiders
• Lineaire geleiderails van roestvrij staal of met 

speciale coatings - vermindering van corrosie en 
maximale levensduur

• Speciale uitvoeringen voor gebruik bij extreme 
temperaturen

• Hoge snelheden en haalbare 
positienauwkeurigheid

Tandriemen en V-snaren
• Vermindering van de onderhoudskosten door 

langere levensduur

• Dubbel weefsel voor hoge schuur- en slijtvastheid

• Stoot-, rek-, hitte- en oliebestendig
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‘s Werelds grootste blikkenfabrikant werd regelmatig 
geconfronteerd met onverwachte stilstand van de 
productielijn, omdat lagers vroegtijdig uitvielen. 
De lagers zijn bevestigd aan de spuitkop binnen 
de coatingmachines. De uitval zorgde voor een 
aanzienlijke verstoring van het productieproces en hoge 
stilstandskosten.

De applicatie werd geheel onder de loep genomen met 
onder meer een smeervet analyse. Hieruit bleek dat 
de lagers vastliepen doordat het vet uit de lagers werd 
gespoten door lucht onder hoge druk die nodig was voor 
het proces. 

Het Rubix team stelde voor om contactvrije NSK VV-
afdichtingen te gebruiken, evenals een wijziging aan 
de lagerpositionering om te zorgen voor een beter 
smeervetbehoud. De levensduur van de lagers werd 
hiermee verlengd van slechts 7 dagen naar wel 110 dagen. 

Resultaat: een besparing van ruim €271.200,-. 

toegevoegde 
waarde voor 
ieder proces

Hydraulische slangen en 
afdichtingen
• Productserie voor gecertificeerde hygiënische 

afdichtingen, ventielen en leidingen

• Flexibele en sterke rubberen slangen, conform BVL 
en EU-wetgeving nr. 1935/2004 en 2023/2006

• Hygiënische perskoppelingen aan de 
slanguiteinden

Pneumatische ventielen en -cilinders
• Pneumatische ventielen met korte cyclustijden

• Ondersteuning bij het behalen van de OEE-doelen

• Cilinder van edelstaal in clean design met 
voedselveilige smering

Afdichtingen en O-ringen
• Special gemaakt voor de 

voedingsmiddelenindustrie EU1935/2004; 
EU10/2011; BfR-aanbevelingen en FDA

• Meer dan 2.300 standaardafmetingen en 
klantspecifieke uitvoeringen mogelijk

• Gemaakt van fluopreen, FKM, EDPM of silliconen

Beschermingsmiddelen en 
gereedschap
• Compleet assortiment aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen - van top-tot-teen, speciaal 
voor hygiënische ruimtes

• Detecteerbare persoonlijke beschermingsmiddelen 
voor de verwerking van voedingsmiddelen

• Hand- en elektrisch gereedschap voor 
onderhoudswerkzaamheden
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Speciale smeermiddelen
• NSF-H1-goedkeuring, veilig bij incidenteel contact 

met levensmiddelen

• Exclusief gebruik van ingrediënten die op de FDA-
lijst staan

• Centrale smeersystemen voor de levering van 
smeermiddelen over lange afstanden in een breed 
temperatuurbereik



Dranken
Sterilisatieprocessen, reinigingsmiddelen en extreme 
productievoorwaarden vereisen een zorgvuldige product- en 
materiaalselectie om de prestaties en de levensduur van de 
componenten te garanderen.

Bier
Vanwege stoffige omgevingen, het gebruik van 
reinigingsmiddelen en hoge temperaturen is de selectie van de 
optimale reserveonderdelen van cruciaal belang tijdens het 
gehele brouwproces.

Melk- en zuivelproducten
Zuivelinstallaties gebruiken veelvuldig intensieve 
stoomsterilisatieprocessen. Componenten moeten zo worden 
ontworpen dat ze bestand zijn tegen hogere temperaturen en 
fysieke belastingen.

Suikerwerk
Naast de materiaalkeuze is een reinigingsvriendelijke structuur 
van de componenten cruciaal om de noodzakelijke intensieve 
en regelmatige reiniging van alle gebruikte systemen te 
ondersteunen.

Bakkerswaren
Continu gebruik, strikte hygiënenormen en korte reinigings- en 
onderhoudstijden zijn de belangrijkste uitdagingen voor de 
componenten die in de bakwarenindustrie gebruikt worden.

Vlees- en worst
De productie van vlees- en worstproducten stelt hoge eisen 
aan de hygiëne. De vochtigheid en de temperatuur en andere 
omgevingsfactoren zijn doorslaggevend bij het zoeken naar 
het juiste reserveonderdeel. producten

Diepvries- en kant-en-klaarmaaltijden
Van poeders en pasta’s tot vaste stoffen en vloeistoffen vormt 
elk type product een unieke uitdaging voor de componenten 
om duurzaamheid en prestaties te garanderen.

Chocolade
Bij het maken van chocolade moeten intensieve 
reinigingsprocessen in acht genomen worden. Componenten 
moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen, bestendig zijn 
en lang meegaan

sectorspecifieke uitdagingen
een belangrijke vereiste:
maximale hygiëne
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vergroot uw succes
met de juiste
componenten

Rubix biedt veel meer dan het leveren van het juiste product tegen de 
juiste prijs en op het juiste moment. 

We zetten onze specifieke expertise dagelijks in om bedrijven in de 
voedingsmiddelen- en drankenindustrie in heel Europa te ondersteunen.



Met name DIN- en standaard componenten moeten 
vaak permanent beschikbaar zijn in productie en de 
werkplaats - zonder ingewikkelde bestelprocessen 
die niets te maken hebben met de productkosten.

Daarom bieden wij u de modernste Kanban-
systemen die u altijd voorzien van alle benodigde 
reserveonderdelen en u helpen om voorraadniveaus 
en inkoopkosten te verlagen.

Invend™ is een service met meerwaarde voor onze 
klanten. Daarbij gaat het om industriële Vending 
Machines voor hardlopende verbruiksgoederen, 
zoals bijvoorbeeld lijm, gereedschap, 
veiligheidshandschoenen etc. 

Met Invend™ kunt u uw productie-efficiëntie 
verhogen en uw materiaal- en voorraadkosten 
verlagen. Wij zorgen voor de installatie, de 
herbevoorrading en instandhouding van de 
machines.

• Robuuste barcode-scanner - handig, klein en licht
• Krachtige accu voor continu gebruik
• Handige invoer evenals visualisatie met behulp van een 

display
• Grote knoppen, ook te bedienen met werkhandschoenen
• Geïntegreerde USB-interface voor gegevensoverdracht
• Veiligheidsklasse IP64 (stof- en spatwaterdicht)
• Compatibel met alle gangbare Windows-versies

Kanban - voor een 
hoge leveringszekerheid

Invend™ - Inschakelen 
en besparen

Op deze manier optimaliseren we uw productiekosten
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Voor het behalen van meer efficiëntie, besteden 
steeds meer klanten het beheer van hun MRO-
behoeften en voorraad uit. Rubix biedt voor dit doel 
een Insite™ aan - een Rubix-vestiging in uw fabriek.  

Hierbij zorgt de verantwoordelijke Insite-manager 
voor de inkoop van uw MRO-producten en het 
genereren van meerwaarde voor  uw onderneming.

Insite™ - Een Rubix 
vestiging in uw fabriek

Met een scanneroplossing kan het proces 
verder geoptimaliseerd worden.



Niemand 
kent de 
grote 
merken 
zoals wij

Rubix is de toonaangevende 
premiumleverancier voor ‘s werelds 
belangrijkste merken voor machine-
elementen, gereedschappen en 
technische componenten.

We werken samen met duizenden 
fabrikanten, waaronder de 
toonaangevende MRO-merken. 
Hierdoor leveren  we producten en 
services van de hoogste kwaliteit 
om uw bedrijf te ondersteunen. 



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
www.rubixshop.be

Of download onze App: 
Rubix Shop.NL


