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Mechanical Transmission

Het juiste gereedschap helpt u 
voortijdige lageruitval te voorkomen

In de komende 3 edities van UP-TIME zullen we telkens 2 stadia nader 
belichten.

De stadia in de levenscyclus van een lager zijn uiterst belangrijk voor het 
maximaliseren van de levensduur van het lager. Door het juiste lager voor 
de toepassing te kiezen, de juiste onderhoudspraktijken toe te passen en 
de juiste gereedschappen te gebruiken, kunt u de levensduur van uw lager 
aanzienlijk verlengen, het energieverbruik verminderen, de productiviteit en 
efficiëntie van de fabriek verhogen en, last but not least, de gezondheids- en 
veiligheidsomgeving aanzienlijk verbeteren.

In de catalogus vindt u SKF's complete assortiment onderhoudsproducten, 
die u kunnen helpen de maximale levensduur uit uw lagers te halen. 
Vraag hem vandaag nog aan bij Rubix of download hem van de website.

Stadium 1: Het selecteren en kopen van de juiste lagers
Weet u als onderhoudsdeskundige welke machines onderhoud nodig hebben? 
En net zo belangrijk, wat is de juiste manier om ze te onderhouden? Wanneer 
u lagers selecteert voor welk doel dan ook, wilt u er uiteindelijk zeker van 
zijn dat u het vereiste prestatieniveau en de vereiste duurzaamheid van 
de apparatuur bereikt tegen de laagst mogelijke kosten. Er zijn belangrijke 
factoren waarmee u rekening moet houden bij het bepalen van de benodigde 
specificatie voor een toepassing. Er is veel informatie en (gratis) software 
beschikbaar op www.skf.com.

Koop altijd originele SKF producten.
Namaakproducten zijn van deze tijd. Maar een grote bedreiging voor uw 
machines met stilstand of ernstige persoonlijke ongelukken tot gevolg. Twijfelt 
u aan de originaliteit van een product, gebruik dan de SKF Authenticate App 
of vraag uw contactpersoon bij Rubix. Als geautoriseerd distributeur van SKF 
staan zij garant voor originele producten.

Gratis posterset
Welke soorten lagers zijn er? Wat vertelt een lageraanduiding mij over 
afmetingen, tolerantie en afdichting? Hoe kan ik een lager het beste monteren 
en/of demonteren, welke methoden zijn er en hoe voorkom ik lagerschade? 
Dit zijn allemaal vragen die op de posters van SKF eenvoudig uitgelegd 
worden. Bestel ze nu voor uw werkplaats via email: bearings@rubix-group.nl.

Stadium 2: Montage van een lager
Ongeveer 16% van al het voortijdig lagerfalen is het gevolg van slechte 
montage of het gebruik van onjuiste montagetechnieken. 

Lagers kunt u monteren in koude toestand (mechanisch), warme toestand 
(inductieverwarming) of met hydraulische technieken (olie-injectiemethode).

Elk lager heeft een bepaald levensduurpotentieel. Onderzoek 
heeft echter aangetoond dat, om verschillende redenen, niet 
elk lager dit bereikt. Belangrijke stadia die een grote invloed 
hebben op de levensduur van een lager kunnen worden 
geïdentificeerd gedurende de levenscyclus van het lager. Deze 
stadia vindt u hierboven in de afbeelding.

Selecteren en
kopen van een lager

Montage

Smering

Basis 
Conditie
bewaking

Uitlijning

Demontage

Twee zeer bruikbare tools om 
uw lagerselectie en -montage 
nog eenvoudiger te maken:

• Bearing Assist App: Scan eenvoudig de SKF lagerverpakking 
om direct toegang te krijgen tot de juiste montage-instructies 
en lagerinformatie. 

• www.skf.com/mount: Online instructies voor de juiste 
lagermontage en onderhoud. Gewoon de lageraanduiding 
invoeren en gaan. 



simatool – De juiste installatie en de-
montage van wentellagers

Voorkom voortijdige uitval van lagers

	Vermindering van de kosten door een goede installatie en demontage
	Langere levensduur van de componenten
	 Geen schade aan aangrenzende componenten bij het verwijderen van defecte 

onderdelen
	Hoogwaardige, speciaal ontwikkelde gereedschapssets
	Praktisch, in een robuuste kunststof draagkoffer met voorgevormde inlay
	Korte handleiding die voor het gemak direct op de koffer is aangebracht

simatool gereedschapsets

Neem contact op met uw Rubix contactpersoon 
voor meer informatie of ga naar nl.rubix.com

16% 
Meer dan 16% van de voortijdige lagerdefecten wordt veroorzaakt door een on-
juiste installatie. Het ontbreken van de juiste gereedschappen en knowhow leidt 
vaak tot hoge belasting en schade aan de ondergrond. Dit maakt voortijdige uitval 
van lagers onvermijdelijk. Om dit te voorkomen, moet de juiste procedure worden 
toegepast met behulp van professioneel, gespecialiseerd gereedschap geduren-
de het hele installatieproces. Alleen zo bereiken de nieuwe lagers hun verwachte 
levensduur.

Consequente, professionele montage en demontage van lagers en radiale afdich-
tingen zonder gespecialiseerd gereedschap is eenvoudigweg onmogelijk. Een 
uitgebreide selectie van hoogwaardige, beproefde gereedschappen maakt het 
mogelijk deze bewerkingen telkens weer snel en veilig uit te voeren.

Open vuur Olie baden Ovens

De BP 61 maakt het verwijderen van groefkogellagers mogelijk. Een belang-
rijk voordeel is dat de as niet uitgebouwd hoeft te worden.

 Voor as-diameters van 10 tot 100 mm
	De set bestaat uit 2 spindels, 6 sets trekarmen, 1 contra steun

De TP 150 kan worden gebruikt om professioneel diepgroef kogellagers en oliekeerrin-
gen te verwijderen, ongeacht hoe ze gemonteerd zijn.
	Voor asdiameters van 10 tot 100 mm
	De set bestaat uit 1 slagtrekker, 2 spindels, 6 trekkersets, 9 steunringen, 

1 verlengstuk, 50 zelftappende schroeven en 1 brug

De FT-P is de ideale oplossing om lagers of andere cilindrische onderdelen te 
monteren.
	1 FT-P D bus
	6 FT-P D ringen
	1 FT-P-DC adapterring

De BHT is, met een maximale hefcapaciteit van 500 kg, de ideale oplossing 
voor het heffen, draaien, verplaatsen en monteren van middelgrote en grote 
lagers.
	De set bestaat uit 1 hijswerktuig, 1 paar beschermende handschoenen, 1 

paar anti-rotatie mechanismen, 2 hijsriemen

Oorzaken 
van lager

uitval

14% 
Vervuiling van 
buitenaf

36% 
Verkeerde 

smering

34% 
Slijtage

Bearing Puller BP 61 Fitting Tool FT-P

Bearing Handling Tool Twin Puller TP 150

nl.rubix.com 
meer informatie 
 & bestellen:

nl.rubix.com 
meer informatie 

 & bestellen:

nl.rubix.com 
meer informatie 

 & bestellen:

nl.rubix.com 
meer informatie 

 & bestellen:
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Stroomdoorgang bij 
lagers voorkomen

Een 630kW elektromotor bij een voedingsmiddelenproducent was 
onverwacht uitgevallen. De wikkelingen van de elektromotor waren verbrand, 
de motor moest met spoed worden gerepareerd om verder productieverlies 
te voorkomen.
 
Ondanks dat de lagers niet de primaire oorzaak waren van het falen, 
werden deze toch bij Rubix ter onderzoek aangeboden met de beschikbare 
bedrijfsgegevens. De motor wordt aangestuurd door middel van een 
frequentieregelaar en is zo’n 6 jaar in bedrijf geweest.

Het lager aan de aandrijfzijde bleek al “significante” beschadigingen van de 
loopbanen te hebben die erop wijzen dat er vuildeeltjes in het lager aanwezig 
waren. Daarnaast werden er ook aanwijzingen gevonden die wijzen op 
stroomdoorgang in het lager.

Om de stroomdoorgang op locatie nader te onderzoeken is er door een 
machinediagnose-specialist van Facta met een AEGIS oscilloscoop 
een meting uitgevoerd. Hierbij bleek dat zowel in de aanloopfase als in 
bedrijfstoestand er een te hoog potentiaal verschil was over de lagers. De 
levensduur en de betrouwbaarheid van de installatie worden daardoor 
negatief beïnvloed. 

Het probleem met de stroomdoorgang is op te lossen door een AEGIS Pro 
aardingsring te monteren in combinatie met een High Frequency Strap 
(Aardingslitze) en een stroomgeïsoleerd lager. Op deze wijze wordt de stroom 
altijd via de ring naar aarde geleid en vindt er geen stroomdoorgang plaats 
in de lagers. 

Door de snelle gezamenlijke inspanning van de technici van Facta en Rubix 
kon de klant de productie hervatten en wist men waar de oorzaak lag. De 
klant heeft nog enkele vergelijkbare installaties in bedrijf. Hiervoor is een 
identiek voorstel gemaakt om deze machines exact hetzelfde uit te voeren om 
de beschikbaarheid van de productiecapaciteit te verhogen.

Vooral bij grotere vermogens in combinatie met frequentieregelaars ligt het 
risico van stroomdoorgang op de loer. Door gebruik te maken van de speciale 
AEGIS tester kan nu in de praktijk worden gemeten of er inderdaad sprake 
is van stroomdoorgang en kunnen passende maatregelen worden genomen.  

 

Facta - specialist in Rotating Equipment - benaderde Rubix 
voor een urgent lagerschade onderzoek.

Succes Story 
Facta en Rubix

* Bij gebruik van de juiste AEGIS ring en Aardingslitze geeft AEGIS 2 jaar garantie op het 
uitblijven van lagerschade door stroomdoorgang
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Verhuur

Het gereedschap kan worden verzonden, maar ook worden afgehaald in 
het Competence Center Bearing & Powertransmission in Haarlem, waar 
u tevens terecht kunt voor technisch advies. De twee meest voorkomende 
gereedschappen zijn hydraulische moeren en inductieverwarmers.

Hydraulische moeren
Het monteren van lagers met een conische boring kan een moeilijke en 
tijdrovende taak zijn. Door gebruik te maken van hydraulische moeren kunnen 
de hoge opdrijfkrachten, die nodig zijn voor het monteren van lagers, op 
eenvoudige en snelle wijze worden uitgeoefend. Ook het demonteren van 
lagers die op druk- of trekbussen zijn gemonteerd, kan moeilijk verlopen en 
lang duren. Deze problemen kunnen worden geminimaliseerd door gebruik 
te maken van hydraulische moeren. Er wordt olie in de moer gepompt en de 
zuiger wordt krachtig naar buiten geduwd, voldoende ver om de bus los te 
maken. Alle HMV ..E moeren worden geleverd met een snelkoppeling voor 
aansluiting op de hydraulische pompset voorzien van digitale manometer.

Door de hydraulische pomp met digitale manometer kan bij het monteren de 
Drive-up methode worden toegepast. Dit is een unieke en uitgebreid geteste 
methode voor het doeltreffend instellen van tweerijige tonlagers gemonteerd 
op een conische zitting. De juiste passing wordt bereikt door het controleren 
van de axiale opdrijving van het lager vanuit een vooraf vastgestelde positie. 
De methode maakt gebruik van de vereiste druk afhankelijk van het lagertype 
waarbij nauwkeurige positionering van het lager op het beginpunt mogelijk is 
waarna de axiale opdrijving kan worden gemeten.

Inductieverwarmer
Tegenwoordig is inductieverwarming de meest gangbare techniek om lagers 
te verwarmen, door de hoge controleerbaarheid, efficiëntie en veiligheid van 
de methode. Rubix heeft inductieverwarmers in het verhuurprogramma die 
zijn voorzien van diverse functies om beschadiging van de lagers tijdens het 
verwarmen te voorkomen.

Naast de verhuur van bovengenoemde gereedschappen wordt het assortiment 
regelmatig uitgebreid met bijvoorbeeld:
• Uitlijngereedschap voor assen en V-snaarschijven
• Apparatuur voor het controleren op stroomdoorgang bij lagers
• Conditiebewaking

Rubix verhuurt een assortiment speciaal gereedschap voor het 
(de)monteren van lagers. In plaats van een flinke investering 
te moeten doen, kan dit speciaal gereedschap in veel gevallen 
worden gehuurd. Op deze wijze kunt u hierover snel en flexibel 
beschikken.

T +31 (0)23 516 41 34 | E bearings@rubix-group.nl  | bearings.rubix.com/nl/Contact:
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Voedselveiligheid is een must. 
SKF onderhoudsvrije lagers zijn 
de oplossing.

Is het tijd om uw lageronderhoud te heroverwegen en over te stappen op 
onderhoudsvrije of "greased-for-life" lagertechnologieën?

In 2021 zullen wij u in de drie edities van UP-TIME een aantal nasmeervrije 
lagertechnologieën presenteren die de noodzaak en dus de kosten van 
nasmeren sterk verminderen.

Voedselveiligheid is een absolute must voor alle bedrijven in de 
voedingsmiddelenindustrie. Onderhoudsvrije lagers hebben een positieve 
invloed op uw bedrijfsdoelstellingen:

• HACCP-punten uit uw voedselveiligheidsprogramma halen
• Kostenbesparing
• Vermindering van geplande en ongeplande stilstand en 

onderhoudskosten
• Machinebeschikbaarheid
• Verbetering van de OEE (Original Equipment Effectiveness)
• VN-ontwikkelingsdoelstellingen voor duurzaamheid (SDG's)
• Verminderen van afval door smeermiddelen

Overweegt u de overstap naar voedselveilige nasmeervrije lagertechnologieën?
Deze editie van UP-TIME introduceren we de eerste twee oplossingen, die 
tegelijkertijd voedsel- en operatorveiligheid, kostenreducties, potentiële 
verhoging van de OEE en milieuvoordelen bieden.

SKF Foodline lagerblokken Blue Range
U hoeft niet meer opnieuw te smeren en vermijdt onnodige risico's voor de 
voedselveiligheid. Maar ook de veiligheid van uw mensen is gewaarborgd 
doordat lekkend smeermiddel en gladde vloeren gevaarlijke situaties 
veroorzaken.

Het hygiënische ontwerp van de Blue Range zorgt dat er geen bacterievorming 
meer plaatsvindt op moeilijk te reinigen plaatsen.

Met de hoge kwaliteit lagerunit en het nieuwe, unieke afdichtingssysteem 
vermindert u de kosten en frequentie van het vervangen van lagers. Het 
gepatenteerde ‘regengoot’ systeem zorgt voor snelle en volledige afvoer van 
water, terwijl de afdichting aan de montagezijde en de speciale einddeksel 
speciaal zijn ontwikkeld om veelvuldig reinigen onder hoge druk te kunnen 
weerstaan. 

Veel bedrijven gingen u al voor door deze revolutionaire lagerunit toe te 
passen in hun productieproces. Vraag uw Rubix contactpersoon naar deze 
ervaringen en test zelf met een gratis sample.

SKF Roestvast Stalen groefkogellagers
Wat als u corrosiebestendige roestvaststalen componenten zou 
kunnen gebruiken, bestand tegen de zwaarste bedrijfsomgevingen en 
reinigingswerkzaamheden? De speciale SKF RVS diepgroef kogellagers 
bieden de oplossing voor natte en corrosieve omgevingen en zijn volledig 
conform de voorschriften voor de voedselveiligheid. De roestvast stalen 
binnenring, buitenring, rolelementen en kooi bieden een verhoogde 
bescherming tegen corrosie. Het corrosiebestendige lagermateriaal, de 
kleurdetecteerbare, FDA goedgekeurde rubberen afdichting en de smering 
volgens levensmiddelenkwaliteit (vet of vaste olie) maken deze lagers 
optimaal voor gebruik in omgevingen met levensmiddelen en dranken.

Voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie kunnen 
de gevolgen van ineffectieve smering catastrofaal zijn; 
buitensporige stilstandtijd, risico's voor de voedselveiligheid 
en de veiligheid van de operator, inclusief controle van 
extra HACCP, en uiteindelijk een enorme aanslag op het 
onderhoudsbudget. 



VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

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

Met trots presenteren wij onze nieuwste innovatie uit Japan: 
TSUBAKI TITAN 

Deze nieuwe kettingserie is speciaal ontwikkeld voor zware omstandig-
heden, waarbij stof en andere schurende elementen optreden. 

Onze TSUBAKI TITAN-ketting combineert de beste eigen schappen van 
onze GT4 WINNER-ketting met nieuwe en unieke specificaties, voor de 
ultieme slijtagebestendigheid. 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.

NIEUW

Contact: T +31 (0)23 516 41 34 I E bearings@rubix-group.nl I bearings.rubix.com/nl/
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Bewerkingscentrum Rubix
Uw partner in ketting technologie

CNC gestuurde precisie draai- en freesbanken zorgen voor hoogwaardige 
constante kwaliteit. De ketting- tandwielen of tandheugels zijn uit voorraad 
leverbaar en worden vervolgens voor u op maat gemaakt en bewerkt.

Dit maatwerk doen we volgens tekening; kleine en/of grote series, staal, 
kunststof, gietijzer, roestvast staal, praktisch alles is mogelijk. Naast onze 
eigen werkplaats in Groningen beschikt Rubix over productiemogelijkheden 
in heel Europa.

Onderstaand een aantal voorbeelden van bewerkingen
• Spiebanen steken (brootsen tot 32mm)
• As-boringen
• Tapgaten
• Gatenpatronen op steekcirkel
• Potgaten in tandheugels aanbrengen
• Lagerkamers draaien
• Seegerring groef steken
• Schroefdraad snijden

Het bewerkingscentrum is opgezet om onze klanten nog 
beter en sneller van dienst  te kunnen zijn. We maken voor u 
pasboringen, spiebanen, kettingwielen op maat, tapgaten, 
verschillende naaf bewerkingen, laswerk etc. Dit wordt 
vakkundig en snel uitgevoerd.

DICHTINGTREKKER SP 50

smart tools

®

De SP 50 gereedschapset kan worden gebruikt om oliekeerringen met het 
grootste gemak te verwijderen. De set bestaat uit 1 slagtrekker, 
2 verlengstukken en 50 zelftappende schroeven.

Bestelnummer Prijs

03500854 € 215,00

LAGER MONTAGE GEREEDSCHAPSET
FT 33

smart tools

®

De simatool FT 33 is dé snelle, nauwkeurige en betrouwbare gereedschapset 
voor de montage van lagers en keerringen. 

• Voor as-diameters van 10 tot 50 mm 
• De set bestaat uit 33 slagringen, 3 slagbussen, 1 terugslagvrije hamer
• Compacte gereedschapset incl. selectietabel in een draagkoffer

Bestelnummer Prijs

03500366 € 419,00



GATES.COM

DE NIEUWSTE 
TECHNOLOGIE VOOR 
SYNCHRONE RIEMEN
De Gates® PowerGrip™ GT4™ is ontworpen met de nieuwste 
geavanceerde technologie en materiaalwetenschappelijke 
expertise, en biedt het hoogste vermogen van elke riem in zijn 
klasse. Gates ontwierp met de allernieuwste geavanceerde 
materialen een riem van ethyleen elastomeer met een groter 
vermogen en breder temperatuurbereik.

De NIEUWE PowerGrip™ GT4™-riem levert betere prestaties voor 
zeer uiteenlopende industriële toepassingen. De 8MGT- en 14MGT-
tandsteken zijn de beste keuze voor hoogwaardige aandrijvingen
in de werktuigbouw, de papier- en de textielindustrie, waar 
duurzame riemen nodig zijn die weinig onderhoud vergen.

Van verwerking van grondstoffen tot zware productie, 
geautomatiseerde productie tot assemblage op maat – Gates-
oplossingen verbeteren de uptime, effi ciëntie, productiviteit, 
betrouwbaarheid en veiligheid voor industrieën over de hele wereld.

POWERGRIP™ GT4™

8MGT EN 14MGT

EIGENSCHAPPEN 
EN VOORDELEN

� Hoger vermogen voor 
optimale prestaties

� Minder brede aandrijving 
met smalle riem 

� Breder temperatuurbereik
� Onderhoudsvrij: geen rek, 

geen naspanning, geen 
smering

� Hoge weerstand tegen 
tandoversprong

� Halogeenvrij: 
milieuvriendelijk

� Verbeterde veiligheid en 
ergonomie

HET HOOGSTE VERMOGEN VAN ELKE RIEM 
IN ZIJN KLASSE: TOT 25% MEER DAN VORIGE 
GENERATIES (GT3™)

TECHNOLOGIE VOOR 
SYNCHRONE RIEMEN

 is ontworpen met de nieuwste 
geavanceerde technologie en materiaalwetenschappelijke 

20224_E_Sell_Sheet-PowerGrip_GT4_edit.indd   120224_E_Sell_Sheet-PowerGrip_GT4_edit.indd   1 16/02/2021   15:57:4916/02/2021   15:57:49
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PRODUCTSPECIFICATIES

UITVOERING

Premium rubberen synchrone riem met geoptimaliseerde  
GT-vertanding, die een aanzienlijk hogere vermogensoverdracht  
biedt (tot 25% meer dan vorige generaties (GT3)).  Geschikt voor 
schijven met een HTD®-profiel.

LENGTE- EN BREEDTEBEREIK
Verkrijgbaar in steeklengtes van 384 tot 6.860 mm.  
Standaardbreedtes van 20, 30, 50, 85 mm (8MGT); 40, 55, 85, 115, 
170 mm (14MGT). Andere breedtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

TEMPERATUURBEREIK Volledig operationeel in zeer uiteenlopende temperaturen:  
-40°C tot +140°C (*). 

STANDAARD
Statisch geleidend (ISO 9563); kan als zodanig worden  
gebruikt in de omstandigheden die worden beschreven  
in de ATEX-richtlijn 2014/34/EU.

SPECIALE AFWERKING Op aanvraag verkrijgbaar in PowerPainT™-uitvoering, geschikt  
voor gebruik in verfinstallaties.

PROFIELEN + AFMETINGEN

Profiel Steek 
(mm)

Tandhoogte 
(mm)

Riemhoogte 
(mm)

Lengtebereik  
(mm)

8MGT 8,0 3,2 5,6 384 - 4.400
14MGT 14,0 5,7 9,9 966 - 6.860

INDUSTRIEËN  

 � Bouw + mijnbouw
 � Bosbouw + landbouw
 � Textiel + wasserij
 � Stationaire machines + gereedschappen
 � Pulp + papier
 � Verpakking + automatisering

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 

 � Zware machines
 � Ventilatoren + pompen
 � Transportbandsystemen
 � Industriële machines
 � Compressoren
 � Centrifuges

GAAT TOT BIJNA 4 KEER LANGER MEE DAN GT3

* Voor afwisselend gebruik.

20224_E_Sell_Sheet-PowerGrip_GT4_edit.indd   220224_E_Sell_Sheet-PowerGrip_GT4_edit.indd   2 16/02/2021   15:57:5016/02/2021   15:57:50
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DE CMMT STARTER KIT
STARTEN ZONDER DREMPEL!

SCVA  VEILIGHEIDSVENTIELEN

Festo maakt elektrisch positioneren eenvoudig met de CMMT Starter Kit. 
Gebruik de uitgebreide mogelijkheden in uw projecten, overtuig uzelf van de 
eenvoudige installatie, uitgebreide netwerkmogelijkheden en de intuïtieve 
configuratiesoftware. 

Kit 1, voor Profinet: stappenmotor met encoder EMMS-ST-42. Encoderkabel 
1,5 m. Motorkabel 1,5 m. Servodrive CMMT-ST-PN.
Kit 2, voor EtherCAT: stappenmotor met encoder EMMSST-42. 
Encoderkabel 1,5 m. Motorkabel 1,5 m. Servodrive CMMT-ST-EC.

De SCVA  en SCSQ serie zijn hoogwaardige veiligheidsventielen voor 
industrial automation toepassingen. Deze veiligheidsventielen gebruiken 
dezelfde techniek die al meer dan 20 jaar wordt toegepast voor de 
meest gevaarlijke pneumatische applicaties: het aansturen van de 
rem- en koppelingssystemen van zware industriële persen. Met deze 
veiligheidsventielen ben u verzekerd van een zeer snelle ontluchting. Deze 
producten van Norgren hebben een geïntegreerde veiligheidsdemper. Voor 
alle versies kijk op de website.

Bestelnummer Kit Bruto Prijs

A0055220  CMMT Starter Kit PROFINET € 299,00
A0055221  CMMT Starter Kit EtherCAT € 299,00
A0055222  CMMT Starter Kit EtherNet/IP € 299,00

Bestelnummer Poortaansluiting Prijs

SCVA101DE1A02400 G1/2 v.a. €500,00

VEILIGHEIDSVENTIELEN EN APPENDAGES 
VOOR HYGIËNISCHE TOEPASSINGEN 

IN DE VOEDINGSMIDDELEN - 
EN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

SERIE 4000

Gemaakt van roestvrij staal, 
haaks met RVS veer

Veiligheidsventiel

SERIE 400

Gemaakt van roestvrij staal, haaks met clamp- 
en voedselveilige schroefdraadverbindingen

Veiligheidsventiel

Neem voor meer informatie contact op met 
uw dichtstbijzijnde Rubix vestiging of stuur een 
email naar:  fluidpowerflow@rubix-group.nl

GOETZE KG Armaturen
CONTACT DISTRIBUTEUR RUBIX:

VEILIGHEID & HYGIËNE – 
HAND IN HAND

0,4 bar tot 16 bar
–40 °C tot + 200 °C

DN 25 tot DN 100

0,4 bar tot 16 bar
–40 °C tot + 200 °C

DN 20 tot DN 32

SERIE 400.5

Gemaakt van roestvrij staal, haaks met clamp- 
en voedselveilige schroefdraadverbindingen

Overstortventiel

0,4 bar tot 16 bar
–40 °C tot + 200 °C

DN 20 tot DN 32
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Standaardisatie en upgrading van pneumatische 
componenten
Rubix beoordeelt en adviseert u over standaardisatie en modernisering van 
componenten voor uw productie installaties waardoor uw bedrijfszekerheid 
en beschikbaarheid verbetert en uw kosten verlaagd worden.

Kosten besparen op uw pneumatiek 
en persluchtsystemen? 
De Pneumatiek specialisten bij Rubix adviseren u over de mogelijkheden uw kosten te 
verlagen. Onderstaand stellen wij onze TOP 5 oplossingen voor kostenbesparing voor.

Revisie van cilinders en kastenbouw
Rubix reviseert, modificeert en bouwt in eigen werkplaats (klantspecifieke) 
cilinders en zelfs volledige besturingskasten waardoor de uptime van uw 
productiemiddelen verder verbetert en uw kosten bij stilstand tot een 
minimum beperkt worden.

Persluchtlekkage metingen én reparatie
Door persluchtlekkages op te sporen én te verhelpen realiseert Rubix voor u 
een verlaging van uw energierekening en uw CO2 uitstoot!

Mecaline
Met Mecaline, het exclusieve merk van Rubix op pneumatische componenten 
zoals luchtslangen en (insteek)koppelingen, bieden wij een kwalitatief 
hoogwaardig alternatief tegen een zéér aantrekkelijke prijs.

Training en opleiding
Rubix helpt u het kennisniveau binnen uw organisatie op het gebied van 
pneumatiek verder te verbeteren middels op maat gemaakte trainingen, op 
locatie én online!

Een team van productspecialisten op het gebied van pneumatiek en perslucht 
staat voor u klaar in de Benelux om u de best mogelijke technische invulling 
te bieden bij het gebruik van pneumatiek en perslucht. Dit garandeert 
beschikbaarheid en stabiliteit van uw productieproces en resulteert in 
kostenbesparingen.

INTERESSE?
Neem vrijblijvend contact op via 

fluidpowerflow@rubix-group.nl of vraag 
de brochure aan bij uw lokale Rubix vestiging.
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Omdat ook de toelaatbare werkdruk beduidend hoger ligt dan bij 
polyurethaan slang, wordt deze slang ook geadviseerd waar de persluchtdruk 
net even iets hoger ligt dan de gebruikelijke 5-8Bar, bijvoorbeeld bij gebruik 
van een drukverhoger of booster.

De gebruikstemperatuur is van -40 °C tot +100 °C. Waar polyamide (PA) en 
polyurethaan (PU) dienst weigeren bij +80 °C, gaat de bi-polymeerslang dus 
verder. Als u een toepassing heeft waar de temperatuur wat hoger ligt, maar 
niet zo hoog dat een dure en stugge FEP of PTFE slang gebruikt moet worden, 
dan is de bi-polymeer ook hier de juiste keuze.

Hij is leverbaar in de maten 4, 6, 8, 10 en 12mm. Doordat er 6 verschillende 
kleuren beschikbaar zijn, kunt u kiezen welke uitstraling uw pneumatische 
installatie krijgt.

Laat onze accountmanagers u aangenaam verrassen wanneer u een 
prijsvergelijk doet. En als u twijfelt of de bi-polymeer van Mecaline voor u de 
juiste technische keuze is, helpen onze pneumatiekspecialisten met gedegen 
en eerlijk advies, zodat u verzekerd bent van de beste keuze.

De unieke Bi-polymeerslang van Mecaline wordt inmiddels succesvol toegepast, waar andere persluchtslangen het laten afweten. Deze 
speciaal ontwikkelde Mecaline persluchtslang kenmerkt zich door zeer hoge flexibiliteit (slechts 55shore) waardoor het erg makkelijk 
is om deze slang te monteren waar weinig ruimte is en andere materialen veel sneller knikken. In vergelijking met bijvoorbeeld de veel 
gebruikte polyurethaan slang, heeft deze unieke slang een buigradius die 50-70% kleiner is!

*Deze afbeeldingen laten een PU slang zien, die is gaan zwellen onder invloed van drukschommelingen  (>8Bar). Gevolg: op lastig bereikbare plaatsen scheurde de slang.

Fluid Power & Flow

Bi-polymeerslangen

BI-POLYMEER POLYURETHAAN POLYAMIDE PTFE FEP

Toepassingen Vloeistoffen onder druk Vloeistoffen onder druk Vloeistoffen onder druk Chemische producten Chemische producten

Gebruikstemp. -40°C tot +100°c -40°C tot +60°C -40°C tot +80°C -40°C tot +260°C -40°C tot +260°C
Hardheid 55 share D 98 share A 60 share D

Onderscheidende kwaliteit Soepelheid Chemische compatibiliteit Chemische compatibiliteit 
en temp.

Chemische compatibiliteit, 
temp., transparantie

Gebruiksdruk (bar. bij 23° C)

Diam. ext. BI-P PU PA PTFE

Ø4 22 15 26 25
Ø6 19 13 27 18
Ø8 16 14 19 14
Ø10 12 12 15 12
Ø12 8 13 12 10
Ø14 - - 10 -



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

Fluid Power & Flow

Gemakkelijk bestellen via onze Rubix webshop

Industriële filtratie: een totaaloplossing

Michel Lippens | T +31 (0)6 51 93 09 41 | E michellippens@efcfiltration.com | W www.efcfiltration.comContact:

nl.rubix.com | be.rubix.com

Zoeken is nu nog eenvoudiger op onze 
webshop! 
Met de toevoeging van 51.000 producten, bieden we 
nu 467.000 producten aan in de webshop. Prijsgunstige 
alternatieven op voorraad worden met voorrang 
getoond. 
 
Optimale online klantenservice via chat 
We staan direct met u in contact, waardoor we ons 
technisch advies nog dichter bij u brengen.

Offerte module
Met de onlangs ontwikkelde ‘offerte’ functionaliteit 
beheert u zelf al uw aangevraagde offertes bij Rubix. 
Altijd in controle, op elk gewenst tijdstip!

Ook bij vragen over uw uitstaande offerte 
kunt u online contact met ons opnemen.

EFC is specialist op het gebied van lucht-, gas- en vloeistoffiltratie en 
milieutechniek. 

Wij verwijderen ongewenste delen uit processen en producten, voorkomen 
verspilling en zorgen ervoor dat er geen vervuiling in het milieu terecht komt. 
Wij leveren standaard producten maar ook “engineered solutions” zodat 
filtersystemen exact voldoen aan processpecificaties en technische wensen en 
eisen van onze klanten.

Filters verwijderen vervuiling. Maar industriële klanten verder 
helpen in het verbeteren van hun processen, het milieu en de 
werkomgeving, dat is waar het werkelijk om draait.
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T +31 (0)10 479 15 11 | E info@geeve.com | W www.geeve.comContact:

Geeve Hydraulics, Technical Center van Rubix Benelux, levert 
hydrauliek slangen en componenten van gerenommeerde 
merken en fabrikanten. Al onze medewerkers hebben 
jarenlange ervaring met hydraulische componenten en kunnen 
u voorzien van een passend antwoord en een betrouwbare 
oplossing. Ons technisch team staat voor u klaar! 

Geeve Hydraulics, we’ve got it!

Wij bieden u een hoog kwaliteitsniveau en een uitstekende service. Een enorme 
voorraad stelt ons in staat om op korte termijn te leveren en te assembleren. 
Door de productie in eigen huis worden alle orders snel en efficiënt verwerkt 
en uitgevoerd.

ParkerStore & Hose Doctor®: 24/7 beschikbaar
Met ons zeer brede productenpakket bedienen wij de hele markt. In onze 
ParkerStore vindt u ruim 30.000 verschillende producten op voorraad, 
slangassemblage terwijl u wacht en technisch advies over al onze 
productgroepen. Daarnaast bieden wij een slangenreparatie oplossing met 
de Hose Doctor. Een service waarbij 24/7 volledig uitgeruste vrachtwagens en 
getrainde professionals voor u klaarstaan voor reparatie en service op locatie.

Webshop
In onze webshop kunt u eenvoudig door alle verschillende productgroepen, 
series en uitvoeringen navigeren. We hebben meer dan 30.000 artikelen 
verdeeld over meerdere productlijnen en categorieën in voorraad. 
Uiteenlopende producten zoals snijringkoppelingen, slangen, kogelkranen, 
gereedschap en leidingbeugels. Door de ruime voorraad zijn wij in staat op 
korte termijn te leveren en te assembleren.

Fluid Power & Flow
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HSS BOREN

RUIMERS
Ruimers met 1/100 mm oplopend. 
 
Eigenschappen en voordelen:
• Hardmetaal uitvoering met 1/100 mm oplopend
• H7 uitvoering nu ook leverbaar
• HSS uitvoering met 1/100 mm oplopend
• Meest gebruikte diameters zijn snel leverbaar
 
Verkrijgbaar in:
• Machineruimer HPR - HSS Co 5%
• Machineruimer HPR - Hardmetaal
• Handruimers in H7 tolerantie

MACHINE TAPPEN

Boren HSS Zirko en Zirko BB en HSSE-Co5%: zowel los 
als in sets verkrijgbaar.

Eigenschappen en voordelen:
• Hoge kwalitatief basismateriaal
• Geproduceerd in Europa
• Kruisaanslijping voor goede centrering
• Geometrie opties: 30° helix, 118° & 130° tophoek
• Exclusieve hoogwaardige coating
• Universeel inzetbaar op meerdere materialen
• Geproduceerd volgens Europese normen en 

standaarden 

Ook verkrijgbaar in:
• Ongecoat en TiN
• Korte-, standaard- & lange uitvoering
• Verjongde schacht & Morse conus

HSSE 3% Vanadium - universeel inzetbaar. 
 
Eigenschappen en voordelen:
• Blinde en doorlopende uitvoering
• Stoomontlaten uitvoering
• DIN371 & DIN376
• 6H Tolerantie
• Multi-Materiaal: staal, aluminium, gietijzer, 

roestvrijstaal
 
Verkrijgbaar in:
• Metrisch (-fijn)
• BSP (Gasdraad)
• UNF & UNC

CUTLINE, uw garantie voor 
hoogwaardige en duurzame 
technische tooling producten. 
Heldere en uitgebreide presentatie van CUTLINE productaanbod. Uitmuntende service is bij ons een vanzelfsprekendheid. Een 
netwerk van regionale productspecialisten staat steeds voor u klaar: voor elk technisch vraagstuk weten zij de juiste oplossing. De 
specialisten informeren en adviseren u kundig, om volledig aan uw productiebehoeften te voldoen.



A DRILL 
A LEGEND

Na 20 jaar, nog steeds dezelfde geweldige boor

www.dormerpramet.com

Kern-design
Verbeterde stabiliteit en 
sterkte voor een hogere 
voeding.

Coa� ng
Titaniumnitride coa� ng 
vermindert de wrijving, voorkomt 
slijtage aan de fl ank en snijkanten 
en maakt verspanen met hogere 
snijsnelheden mogelijk.

Precisie geslepen
Voor nauwkeurig boren

Spiraalhoek en spaangroef
Aangepaste spiraalhoek en spaanruimte 
voor betere spaanafvoer.

Punthoek geometrie
Dormer speciale „P.S. Point“ voor verminderde 
axiale krachten, nauwkeurige
posi� onering en hoge ga� oleran� es.

Ontvang de

5-delige
voor € 16,00

 Normaal 30,95

Ontvang de

compact set
voor € 49,95

Normaal 99,00

A08910 
5 delige set

4,5,6,8 en 10 mm

A087201
19 delige set
1.0 - 10.0 mm x 0.5 mm

Bestelnummer Dormer nummer Omschrijving Prijs
20010394 A08910 5  delige set 4.0, 5.0,6.0, 8.0 en 10.0 mm € 16,00
A0055190 A087201 19 delige set 1.0 - 10.0 x 0.5 mm € 49,95

www.dormerpramet.com



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

Tools & General Maintenance

Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrollen

WAT IS SCOTCH-BRITE?
De door 3M ontwikkelde technologie van Scotch-Brite™ producten 
bestaat uit een ‘non-woven’ webconstructie. Dit drie-dimensionale web is 
geïmpregneerd met schuurkorrels zodat een flexibel, driedimensionaal
product ontstaat. Deze open structuur vermindert het risico op kromtrekken 
of verkleuren van het te bewerken werkstuk en voorkomt bovendien vollopen 
van het schuurmateriaal. Daardoor ontstaat een betere afwerking en heeft 
het schuurproduct een langere levensduur.  

Specificaties:
• Rol voor gelijkmatig finishen, blenden, polijsten en reinigen.
• Geschikt voor handmatig of machinaal gebruik.

Bestelnummer Type Afm. (mm) Prijs

23204110 Schuurrol CF-RL 100mm x 10m € 24,95

STIFTFREZEN VOL HARDMETAAL
Kies de juiste frees en het aanbevolen toerental voor de gewenste toepassing. 
Aanbevelingen zijn op basis van een frees waarvan de schacht niet langer 
is dan 45 mm, en de schacht van de frees mag niet meer dan 10 mm uit de 
boorhouder steken om te voorkomen dat de frees loskomt.
 
Bij toepassing van langere frezen geldt een maximaal toerental van 15 000 
omw/min-1.

AANBEVOLEN TOERENTAL Diameter van frees/mm

Max. gebruikssnelheid omw/min-1 3mm (1/8”) 6mm (1/4") 8 mm (0,315") 10mm (3/8") 12mm (1/2") 16mm (5/8")

Aluminium, Kunststoffen
Toepass.bereik omw/min-1 90.000 65.000 60.000 55.000 35.000 25.000

Aanbevolen snelheid 60.000-80.000 15.000-60.000 12.500-55.000 10.000-50.000 7.000-30.000 6.000-20.000

Messing, koper, brons, gietijzer

Toepass.bereik omw/min-1 65.000 40.000 30.000 25.000 20.000 15.000
Aanbevolen snelheid 45.000-80.000 22.500-60.000 20.000-55.000 15.000-40.000 11.000-30.000 9.000-20.000

Toepass.bereik omw/min-1 65.000 45.000 40.000 30.000 25.000 20.000
Aanbevolen snelheid 60.000-80.000 45.000-60.000 35.000-50.000 30.000-40.000 22.500-30.000 18.000-20.000

Gelegeerd staal, RVS, 
gelegeerd Nimonic, Titanium

Toepass.bereik omw/min-1 80.000 50.000 40.000 30.000 25.000 20.000
Aanbevolen snelheid 60.000-80.000 35.000-45.000 27.000-40.000 19.000-30.000 15.000-22.500 12.000-18.000

80.000 40.000 30.000 25.000 20.000 15.000

STAAL  
gesneden

Toepassing:  
Voorbewerken

CROSS  
gesneden

Toepassing:
Universeel

RVS  
gesneden

Toepassing:
Voorbewerken

ALU  
gesneden

Toepassing:
Aluminium

DIAMOND  
gesneden

Toepassing:
Afwerking

EENVOUDIGE  
gesneden

Toepassing:
Afwerking

NEGATIEVE  
gesneden

Toepassing:
Voorbewerken
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Voordelen van ons Modulair Tool-Server-Managementsysteem:

• Optimalisatie van gereedschap uitgifte: geautomatiseerd, via orderbeheer, projectmatig-, 
kostenplaats- en persoonsgebonden

• Voorkomt verspilling van voorraden en verhoogt het kostenbewustzijn van uw medewerkers
• Eén vendingsysteem dat meerdere leveranciers toegang geeft tot de uitgiftekast
• Kalibratiecontrole van meetgereedschappen
• Toevoeging van verspaningscondities per gereedschap
• Registratie van nageslepen gereedschappen
• Software die met nagenoeg elk ERP systeem te koppelen is
• Continu zicht op uw actuele voorraad
• Automatisch bestellen bij de door u gekozen leveranciers
• Eén softwaresysteem voor ladekasten, spiraalautomaten, trommel automaten en lockers

Functionaliteit

• Elke lade is elektromechanisch vergrendeld en wordt bediend vanuit de 
software

• Geordende indeling: de lade kan gemakkelijk met opbergbakjes in een 
door u gewenste indeling worden verdeeld

• Veiligheid: indien beveiliging een centrale rol speelt, dan kunnen de 
lades ook met vakken voorzien worden met metalen individueel te 
openen kleppen

• Gebruikersbegeleiding: de ontgrendelde lade en klep worden op het 
touchscreen aan de gebruiker getoond en ook op het gemakkelijk af te 
lezen, meercijferige LCD-display weergegeven

Advisering
Samen met u bekijken wij de beste oplossing. Nadat u een keuze heeft 
gemaakt, bespreken wij deze met u tot in detail.

Offerte
Alle kosten worden transparant berekend. Tevens bekijken wij met u de opties 
voor de optimale aankoopmogelijkheden zoals bijvoorbeeld huurkoop, 
directe aankoop en terugverdienopties.

Levering
Wij bieden korte levertijden doordat onze systemen in Duitsland geproduceerd 
worden. Voor de inbedrijfstelling van uw nieuwe TSM-systeem maakt onze 
service engineer graag een afspraak met u.

Service
Om uw verwachtingen volledig tot zijn recht te laten komen, kunnen wij u ter 
plekke, per mail en telefonisch ondersteunen.

Bespaar significant in uw kosten gericht op uw werkprocessen, het zoeken van 
gereedschappen of onderdelen en op logistieke kosten.

Vending solutions
Controle, organisatie, overzicht

TCB Komeetstaal/Roelofs Meetinstrumenten Doetinchem | E verkoop@toolingcb.nl | T +31 (0)314 34 30 00Contact:

INTERESSE?
Vraag onze uitgebreide documentatie 

aan via verkoop@toolingcb.nl



1 ACCU – 20 MERKEN – 200 MACHINES

100% uitwisselbaar met meer dan 200 machines in de 18 Volt klasse!

Meer info op cordless-alliance-system.com/nl

METABO SUPERPOWERED BY CAS
Uw voordelen:

• Het wereldwijd krachtigste accu-systeem met meer dan 30 jaar accu-competentie van Metabo
• Altijd de goede accu en de goede lader bij de hand
• Alles op accu voor de snoerloze bouw- en werkplaats
• Maximale betrouwbaarheid, duidelijke kostenvoordelen en hoge investeringszekerheid
• Geen overbodige accu’s en laders meer
•  Veiligheid door snoerloos werken – minimalisering van het letselrisico (geen kabels en 

verlengsnoeren meer)
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ACCU HAAKSE SLIJPER
GWS 18V-15 C / GWX 18V-15 C & SC

WARMTEBEELDCAMERA
GTC 400 C

Meer prestaties dan ooit tevoren: nieuwe haakse accuslijpmachine volledig 
gelijkwaardig aan 1500 W met snoer.

• 50% sneller snijden en meer afname van metaal dan onze vorige 
accuslijpmachines door nieuwe BITURBO Brushless-technologie

• Levert accuvermogen dat gelijkwaardig is aan een slijpmachine van 
1500 W met snoer door de sterke BITURBO Brushless borstelloze 
motor die volledig is geoptimaliseerd voor de ProCORE18V-
accutechnologie, waardoor gebruik wordt gemaakt van het volledige 
vermogen van de accu

• Ultiem X-LOCK gemak met de GWX 18V-15 C & SC: gemakkelijk 
wisselen van accessoires zonder een sleutel of verliesbare onderdelen 
- tot wel 5 keer sneller

• Met een Bluetooth Connectivity-module kan de toerentalinstelling 
individueel worden aangepast, waardoor perfecte resultaten mogelijk 
worden (alleen bij SC modellen)

• Verlegt de grenzen op het gebied van gezondheid en veiligheid met 
intelligente ""X-Brake"" en unieke sensorgebaseerde KickBack Control 
en Drop Control"

Direct visualiseren van 
temperatuurverschillen met slim 
documenteren

• Snel uitwisselen van 
gegevens en gemakkelijk 
documenteren van 
warmtebeelden met de 
Bosch Thermal-app

• Picture-in-picture technologie legt warmtebeelden en echte beelden 
over elkaar om de meting gemakkelijk te kunnen lokaliseren

• Hij is ideaal voor het inspecteren van isolatie, verwarmingssystemen, 
warmtestroming en voor het opsporen van oververhitte onderdelen

• Flexibel batterijsysteem werkt zowel op een 12 V Li-Ion-accu als op 
gewone alkalinebatterijen

Bestelnummer Type, excl. lader/accu Prijs

19050228 GWS 18V-15 C € 265,00
19050230 GWS 18V-15 SC € 299,00
19050233 GWX 18V-15 C € 290,00
19052132 GWX 18V-15 SC € 325,00

Bestelnummer Type, incl. batterij/lader Prijs

19052249 GTC400 C € 889,00

Tools & General Maintenance1 ACCU – 20 MERKEN – 200 MACHINES

100% uitwisselbaar met meer dan 200 machines in de 18 Volt klasse!

Meer info op cordless-alliance-system.com/nl

METABO SUPERPOWERED BY CAS
Uw voordelen:

• Het wereldwijd krachtigste accu-systeem met meer dan 30 jaar accu-competentie van Metabo
• Altijd de goede accu en de goede lader bij de hand
• Alles op accu voor de snoerloze bouw- en werkplaats
• Maximale betrouwbaarheid, duidelijke kostenvoordelen en hoge investeringszekerheid
• Geen overbodige accu’s en laders meer
•  Veiligheid door snoerloos werken – minimalisering van het letselrisico (geen kabels en 

verlengsnoeren meer)
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Wij kunnen in onze kalibratiewerkplaats en in samenwerking met onze 
leveranciers onderstaande meetmiddelen kalibreren en repareren 
volgens de richtlijnen VDI/VDE/DGQ 2618 alsmede RvA/DAkkS 
(Deutsche Akkreditierungsstelle) voor diverse meetinstrumenten zoals 
lengtemeetmiddelen, diameters, schroefdraden, conform DIN EN ISO/IEC 
17025:2005.

Wij werken nauw samen met onze A-leveranciers om uw meetmiddelen in 
optimale staat te houden en u multi-brand en deskundig te adviseren.
Onze merken: Mahr, Mitutoyo, TESA, Diatest, YPG, Insize, Atorn, JBO, Mytri.

Vragen of een afspraak maken? Neem gerust contact op met onze 
specialisten. Wij adviseren u graag.

TCB kalibreert, repareert en verricht meetwerkzaamheden 
met specifieke- en standaardapparatuur en producten voor 
verschillende afnemers. Wij hebben kennis en kunde van de 
meest uiteenlopende grootheden zoals geometrie, gas- en 
vloeistofstroom, druk, temperatuur, deeltjes, massa, kracht, 
koppel, pH-waarde, lengte, diameter, schroefdraad en 
conductiviteit.

Kalibratie en reparatie 
meetinstrumenten 
Volledige ontzorging in hoogwaardige technische meettechniek

MAAK KENNIS MET ONZE DESKUNDIGE SERVICE EN ONTVANG 
10% KENNISMAKINGSKORTING OP UW EERSTE KALIBRATIE OPDRACHT

TCB Komeetstaal/Roelofs Meetinstrumenten Gouda | E verkoop@toolingcb.nl | T +31(0)182 58 78 40Contact:

Wij kalibreren en repareren ook: 

Hoogtemeters Instelmaten voor beugelschroefmaten Binnenschroefmaten
Ruwheidsmeters Schroefdraadkalibers Meetklokken
Lengtemeetbanken Grenspenkalibers Zwenktasters
Eindmaten Stelringen Frequentie
Stationaire meetopstellingen Elektrische meetwaarden Waterpassen
Hoogteschroefmaten Temperatuur 3D machines
Schuifmaten Drukmeters Granieten vlakplaten
Beugelschroefmaten Momentsleutels
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NIEUW

NEEM CONTACT OP MET UW RUBIX ACCOUNTMANAGER VOOR ADVIES, INFORMATIE EN/OF DEMONSTRATIE.

SLEUTELTANG - 300 MM

MOMENTSLEUTELS

Een waterpomptang is een onmisbaar gereedschap voor bijvoorbeeld 
loodgieter, installateur, elektricien etc. Echter, de bekken van de 
waterpomptang kunnen kwetsbare oppervlakken beschadigen. Door de 
gladde bekken van de Knipex Sleuteltang is dit probleem opgelost. Zo kunt 
u ook werken met b.v. kwetsbare verchroomde delen. De geliefde Knipex 
Sleuteltang is nu verkrijgbaar in een 300 mm uitvoering en beschikt over de 
praktische gelaserde schaal in cm en inches. Met de 24 instelposities en een 
maximale openingsbreedte van 68 mm is de sleuteltang geschikt voor de 
meest uitdagende werkzaamheden. De sleuteltang vervangt namelijk een 
complete set schroefsleutels voor kwetsbare oppervlakken. Het scharnier is 
eenvoudig te verstellen en biedt een hoge klemkracht dankzij de 10-voudige 
krachtoverbrenging.

Beschikbaar in de uitvoeringen 180, 250 en 300 mm, grijs geatramenteerd 
of verchroomd. Ook nieuw zijn de kunststof bekbeschermers indien u wilt 
werken op bijzonder gevoelige oppervlakken. Deze zijn als extra accessoire 
verkrijgbaar.

Momentsleutels mechanisch met klik, wijzer of digitaal met uitlezing; vanaf 
10 CNm tot 2500 Nm, met insteekgereedschappen, krachtvermeerderaars 
en momenttesters.

In alle takken van industriële nieuwbouw en onderhoud is en wordt 
gecontroleerd vastzetten een must. Aansprakelijkheid en duurzaamheid 
spelen een grote rol. In de aerospace en automotive is gecontroleerd 
vastzetten altijd al een routine.

De nieuwe generaties momentsleutels geven hogere nauwkeurigheid en met 
digitale versies zelfs de mogelijkheid om de aanhaalmomenten eventueel 
zwart op wit te zetten. Dit kan ook met een momentschroevendraaier, 
mechanisch en digitaal.

Momentsleutels zijn niet meer zwaar en log, tenzij het gaat om hoge 
aanhaalmomenten. In dat geval speelt de lengte een grote rol ivm kracht x 
arm. (Hefboomwerking)

Is de kracht die ontwikkeld moet worden voor de- en montage te hoog voor 
ons als mens; dan een krachtvermeerderaar gebruiken.
De moedermaatschappij van Bahco, SnapOn beschikt over de merken: 
SnapOn, Norbar en Sturtevant Richmont. Onder de merknaam Bahco 
beschikken wij nu over een breed en diep programma.

Bestelnummer Type Lengte Prijs

10169634 86 01 300 300 mm € 47,50
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Het merk dat zich toelegt 
op gereedschappen

Roebuck biedt een volledige lijn kwaliteitsgereedschappen speciaal 
ontworpen voor professionals die werkzaam zijn in veeleisende industriële 
omgevingen.

Het gereedschap van Roebuck biedt voordelen zoals ergonomische designs 
om spier- en skeletaandoeningen te verminderen, slijtvaste en duurzame 
materialen en een groot assortiment van meer dan 6.000 producten.

Roebuck producten voldoen aan en overtreffen vaak de geldende Europese 
certificeringsnormen en bieden de kwaliteit die de industrie verwacht.

Met deze efficiënte en bewezen oplossing kunt u uw algemene inkoopbudget 
verlagen zonder in te leveren op kwaliteit of prestaties.

Gereedschappen van Roebuck bieden levenslange garantie* zodat u ze met 
vertrouwen kunt gebruiken.

* Claims onder de levenslange garantie vereisen de retourzending van het 
defecte Roebuck-gereedschap, samen met een aankoopbewijs. Zie Algemene 
verkoopvoorwaarden. Vraag naar de voorwaarden bij uw Rubix vestiging of 
accountmanager.

Roebuck is een van de oudste merken handgereedschappen 
ter wereld: het gebruik van een Roebuck-product betekent 
profiteren van meer dan 190 jaar ervaring in gereedschap!

Tools & General Maintenance
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GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN CHRONO+
MET 3 LADEN GEVULD

GLASVEZEL STELEN

GEVULDE KOFFER
91-DELIG

Extra stevig breed werkblad (560 x 460 mm). Polypropyleen dat bestand is 
tegen schokken en bepaalde vloeistoffen. 
2 ‘soft-cover’ geïntegreerde handvaten. Lades met zelfsluitende 
ladegeleiders.
 
Samenstelling: 
Chrono.8M3A gereedschapswagen 8 laden - rood, met modules: 
MOD.R161-26 stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/4”, accessoires, 
inbussleutels 
MOD.S161-36 stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/2”, accessoires (+ PL.S384) 
MOD.440-1XL 17 ringsteeksleutels 
MOD.AT1 8 schroevendraaiers 
MOD.ATXR 7 schroevendraaiers Resistorx® 
MOD.84TZSA inbussleutels met kogelkop en T-handgreep 
MOD.CPEA0 3 monteurstangen 
MOD.PR11 waterpomp - en griptang 
MOD.MI7 slaggereedschap 205C 
PL.655 3. blokkeergoot 
PL.S384 inlay small voor kleine onderdelen

Waarom kiezen voor een gereedschap met glasvezel steel van ROEBUCK?  
De glasvezel steel van ROEBUCK wordt door middel van een continu 
extrusieproces gefabriceerd, TCP genaamd. Deze wordt uitgehard in een 
hoogfrequente microgolfoven.  
 
Dit maakt de steel:  
- Niet-geleidend (minimaal tot 36000V) 
- Ongevoelig voor temperatuurschommelingen (niet koudegeleidend) 
- Vochtongevoelig 
 
Glasvezel maakt de steel 10 keer sterker dan een houten steel en 3 keer 
sterker dan een stalen steel. De Roebuck hamer heeft een kop die met 
tweecomponentenhars op de steel is bevestigd. Is bestand tegen een 
trekkracht van meer dan 1800 kg. De steel is van zelfdovend materiaal, 
bestand tegen hoge temperaturen (140°). Door het ergonomisch handvat is 
er geen trillingsoverdracht op de arm van de gebruiker. 

Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld. Wordt afgesloten door 
een sleutel. Handvat van twee materialen. Schokbestendige buitenkant van 
polypropyleen.
 
Samenstelling: 
BV.51A gereedschapskoffer technicus 
440.JP14 14 ringsteeksleutels in houder 
AT.J12R1 12 schroevendraaiers + 2 houders 
83SH.JP9APB 9 lange inbussleutels - kogelkop 
RL.NANO1 compacte 1/4” doppenset 6-kant met ratel 
601 compacte metaalzaagbeugel 
844.S18 professioneel 18 mm afbreekmes 
980C allessnijder - schuine bladen / 779.PBT pen lamp 
CPE.1A set 4 tangen / 113A.10C moersleutel chroom 
205C.30 monteurshamer - grafietsteel 
893B.319 rolbandmaat 3m in abs huis 
1300E digitale schuifmaat eco model 
580.10 automatische griptang 10” 
207A.32CB hamer - verwisselbare doppen alu 32 mm 
DF.3 staalborstel / 320B.40 waterpas - 1 gefreesd meetvlak 
PAM.MD150EMA blokvijl half zoet- 150 mm handvat

Bestelnummer Prijs

10109975 € 999,00

Bestelnummer Prijs

10100510 € 639,00
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Vloerreiniging

Veiliger doordat looppaden en belijning beter zichtbaar worden en er minder 
kans is op uitglijden

Hygiënisch omdat de fijnstof nat wordt opgezogen en niet door verkeer 
opnieuw in de lucht en daardoor in de longen terecht kan komen. Dit 
resulteert in vermindering van bedrijfsongevallen en ziekteverlet. Ook bij een 
vloeistoflekkage kan een schrobmachine ingezet worden, denk maar aan 
natte plekken door het in- en uitrijden van verkeer.

Daarnaast neemt door een schonere uitstraling het werkplezier toe. U wilt 
toch ook in een schone werkomgeving werken?  

Aanpak
Onze klant nodigde ons uit voor advies en inventarisatie. Ze gaven aan dat 
fijnstof continu door heftruck-verkeer verspreid werd van de afdeling in- en 
uitgaande goederen naar de productieomgeving en het warehouse. Er werd 
een afspraak ingepland voor de demonstratie van diverse schrobmachines. 

De voornaamste reden voor bedrijven om de vloeren te reinigen 
kan heel verschillend zijn. Standaard zal men spreken over 
orde en netheid maar daarnaast is een schonere vloer veiliger 
en hygiënisch. 

Na de demonstratie boden wij een selectie schrobmachines aan. Omdat 
het investeringen zijn voor langere tijd en men zeker wilde zijn dat de juiste 
keuze gemaakt werd, koos de klant voor 1 maand huur van de Nilfisk BR 652 
schrob-/zuigmachine met de intentie om daarna over te gaan tot koop of 
lease.

Door de open vloerstructuur moet het vuil eerst uit de vloer getrokken worden 
met speciale chemicaliën die het vuil naar boven brengen. Daarna kan de 
schrob-/zuigmachine zijn werk doen. Door gebruik te maken van een schrob-/
zuigmachine met pad-houders met 3M schuurpads wordt een optimaal 
resultaat behaald. De vloer is ook snel droog waardoor er direct heftruck-
verkeer mogelijk is. Al snel wordt de achterstand van het reinigen van de 
vloer ingehaald en kan men daarna periodiek schrobben. Door de positieve 
ervaring met de Nilfisk BR 652 schrob-/zuigmachine heeft de klant besloten 
tot aanschaf over te gaan van de grotere broer;  de Nilfisk BR 752 schrob-/
zuigmachine. 

Resultaat:
Een zeer tevreden klant die zelfs complimenten krijgt van eigen klanten over 
de netheid en hygiëne. Door het werken met de nieuwe machine werd fijnstof 
op de verpakte producten voorkomen.

Onze productspecialisten kunnen in samenwerking met onze Key Suppliers 
ook een oplossing bieden voor uw uitdaging op het gebied van reiniging. Een 
demonstratie wordt gezamenlijk uitgevoerd met Nilfisk of Kärcher.
Neem hiervoor contact op met uw lokale Rubix vestiging.

Technische specificaties van de geteste machine:

• Nilfisk BR 652 OBC (ingebouwde lader)
• Onderhoudsvrije gel-accu’s 
• 710mm schrobbreedte (2 borstels-/pads)
• 890mm zuigmondbreedte
• 80/80 liter schoon/vuil water
• Maximale snelheid 6 km/u 
• Voor- en achteruitrijden
• Instelbare borsteldruk
• Reiniging dosering
• Theoretische reiniging capaciteit 4260 m2/u
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NEEM 
VOOR ADVIES 

CONTACT OP MET UW
RUBIX CONTACTPERSOON

GEBRUIKS VRIENDELIJKE 
STOOMZUIGER
GEBRUIKS VRIENDELIJKE 
STOOMZUIGER
  Stoom doodt 99,99% van alle 
huishoudelijke bacterieën en 
omhulde virussen*.
  Hygiënische en grondige reiniging 
van harde oppervlakken.

*  Bij direct contact met het te reinigen 
oppervlak, gedurende 30 sec., op 
het max. stoomniveau.

GRONDIGE REINIGING ZONDER 
CHEMISCHE MIDDELEN

99,99%
STOOM DOODT TOT

VAN ALLE BACTERIEËN

Karcher-adv_Stoomzuiger_advies-Rubix.indd   1Karcher-adv_Stoomzuiger_advies-Rubix.indd   1 3/02/21   11:573/02/21   11:57

STOF-/WATERZUIGER MAXXI II VLOERREINIGER G-CLEANER
FOOD SC2NF

De MAXXI II combineert productiviteit, hoge kwaliteit en gebruiksgemak 
voor stof-/waterzuigers.
 
Het is een vertrouwde stof-/waterzuiger voor het snel en efficiënt verwijderen 
van stof en/of vloeistoffen met een minimale verstoring van de dagelijkse 
activiteiten.
 
De MAXXI II is bij uitstek geschikt voor veeleisende toepassingen in 
omgevingen zoals de autosector, de bouw, lichte industrie en landbouw.

Geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, mits gebruik conform 
gebruiksvoorschriften. 
 
Specialistische, laagschuimende vloeistof voor milieuvriendelijke afbraak 
van synthetische, dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten, 
brandstoffen, aromaten en andere koolwaterstofverbindingen. Tevens goed 
te gebruiken voor inkten en UV-inkten. De biologische afbreekbaarheid 
van de gebruikte oppervlakte-actieve stoffen in dit product voldoet aan de 
detergentenverordening (EG 648/2004). Het product is veilig toe te passen 
op alle ondergronden en tast geen lichte metalen aan.
 
Product tot 1:30 te verdunnen in water, naar gelang de grootte van het te 
reinigen oppervlak.

Bestelnummer Type Prijs

39010012 MAXXI II 75-2WD € 575,00

Bestelnummer Inhoud Prijs

39101502 Kan 10 liter  € 56,06 
39101504 Kan 20 liter  € 101,47 
39101506 Vat 200 liter  € 970,90 
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www.crcind.com 

Krachtige reiniger
Meer dan 80% alcohol
Niet nodig na te reinigen  
met water of een doekje

MULTIFUNCTIONELE 2 IN 1 OPLOSSING
REINIGEN EN VERWIJDEREN VAN  
BACTERIËN, VIRUSSEN  EN SCHIMMELS

20200817RubixUpTime_Advert_80x70mm_MSCitroCleaner_NL.indd   120200817RubixUpTime_Advert_80x70mm_MSCitroCleaner_NL.indd   1 03/08/2020   14:1403/08/2020   14:14

SOLOPOL.

DE HEAVY DUTY HAND CLEANER  
VOOR DE INDUSTRIE: 

www.scjp.com

REINIGINGSDOEKJES G-WIPES 

INDUSTRIAL HEAVY-DUTY COMBI ROL
POETSPAPIER

INDUSTRIAL HEAVY-DUTY POETSPAPIER
HANDY BOX

Vochtige reinigingsdoekjes voor de handen 
voor het verwijderen van hardnekkig vuil 
zonder gebruik van water. Gemaakt van 
polypropyleen en geïmpregneerd met een 
reinigingsmiddel. Elk doekje reinigt dankzij 
de licht ruwe structuur grondig, zonder 
toevoeging van extra schuurmiddelen. Voor 
werkplekken waar geen watervoorziening is. 
Emmer met 200 doekjes. 

Het sterkste papier met superieure absorptie 
beschermt handen tegen hitte en vuil. 
Dankzij de QuickDry-kwaliteit is het sterker, 
sneller in gebruik en meer absorberend dan 
traditioneel papier.

• Tork Easy Handling® Plastic Verpakking, voor eenvoudig dragen en 
weggooien van de verpakking 

• Het stevige papier beschermt de handen tegen metaalsplinters en hitte 
• Vanwege de sterke structuur en het hoge absorptievermogen ideaal 

voor het verwijderen van olie, vet, smeermiddelen en vuil 
• Hoge duurzaamheid - blijft sterk wanneer vochtig en kan worden 

hergebruikt

Dit extra sterke, multifunctionele Tork 
Industrial Heavy-Duty Poetspaier bestaat uit 
3 lagen, heeft een hoog absortievermogen en 
beschermt de handen tegen hitte en vuil. Dit 
product wordt geleverd in een beschermende, 
draagbare Handy-Box, waardoor het papier 
eenvoudig beschikbaar is op de plaats waar 
het nodig is.

• Tork Easy Handling® Box voor eenvoudiger dragen, openen en 
weggooien van de verpakking

• Het stevige papier beschermt de handen tegen metaalsplinters en hitte
• Vanwege de sterke structuur en het hoge absorptievermogen ideaal 

voor het verwijderen van olie, vet, smeermiddelen en vuil

Bestelnummer Inhoud Prijs

14160062 200 st.  € 27,79 

Bestelnummer Verpakking Lagen Prijs

14100700 2x 119 mtr 3-laags € 36,50

Bestelnummer Verpakking Lagen Prijs

14100035 200 vel 3-laags € 19,50
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BEST IN
SAFETY
• Talrijke varianten met voetbescherming
• Breed gamma zwenkwielen met 

trommelrem en dodemansrem
• Stabiele stand, met de uitgebreide 

Blickle-vastzetsystemen 
Stabiele stand, met de uitgebreide 
Blickle-vastzetsystemen 

Nieuw: 

G16 Catalogus

+ Website

www.blickle.nl

DAKRANDBEVEILIGING EP4

Het Altrex EP4 dakrandbeveiligingssysteem is een lichtgewicht, snel en 
eenvoudig te plaatsen systeem en ontwikkeld in samenwerking met ervaren 
professionals. Het systeem voldoet aan de norm EN13374:2013 klasse A en is 
speciaal ontworpen voor projecten waar een collectieve dakrandbeveiliging 
noodzakelijk is. Ook verkrijgbaar in een verstelbare variant met een hoek 
tot 67,5 graden. Hierdoor is de dakrandbeveiliging vanaf de grond bijna niet 
zichtbaar. 

Producteigenschappen
• Licht in gewicht
• Snel te monteren met slechts een accuboormachine
• Flexibiliteit door verstelbare consoles
• Conform EN13374 (tot een hellingshoek van 10°)
• DEKRA gecertificeerd
• Scherpe prijsstelling 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Rubix Accountmanager.

NIEUW

Vanaf € 88,00 per meter



TOPKWALITEIT MET RESPECT VOOR  
DE HOOGSTE VEILIGHEIDSNORMEN.

Met de Health & Safety producten van LOCTITE kunnen wij u helpen 
om een gezondere en veiligere werkomgeving te creëren. 

Deze producten hebben namelijk geen gevarensymbolen op het etiket 
en zijn vrij van H-zinnen op het veiligheidsinformatieblad, zonder daarbij 
in te boeten op de vertrouwde LOCTITE-kwaliteit.

Het compacte maar complete assortiment bestaat uit producten voor 
schroefdraadborging, schroefdraadafdichting, cilindrische bevestiging 
en vlakkenafdichting.

Meer info?   
Scan de QR code of neem contact op met uw Rubix accountmanager. 

LOCTITE 2400 - 50 ml  
Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

LOCTITE 2700 - 50 ml  
Schroefdraadborging met hoge sterkte

LOCTITE 5400 - 50 ml  
Schroefdraadafdichting

LOCTITE 5800 - 50 ml  
Vlakkenafdichting

LOCTITE 6300 - 50 ml  
Bevestiging van cilindrische onderdelen

Rubix bestelnummer 07019131 - Prijs € 29,00

Rubix bestelnummer 07019133 - Prijs € 29,00

Rubix bestelnummer 07011460 - Prijs € 21,95

Rubix bestelnummer 07011470 - Prijs € 35,00

Rubix bestelnummer 07011480 - Prijs € 45,00

€ 39,00

€ 39,00
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TOPKWALITEIT MET RESPECT VOOR  
DE HOOGSTE VEILIGHEIDSNORMEN.

Met de Health & Safety producten van LOCTITE kunnen wij u helpen 
om een gezondere en veiligere werkomgeving te creëren. 

Deze producten hebben namelijk geen gevarensymbolen op het etiket 
en zijn vrij van H-zinnen op het veiligheidsinformatieblad, zonder daarbij 
in te boeten op de vertrouwde LOCTITE-kwaliteit.

Het compacte maar complete assortiment bestaat uit producten voor 
schroefdraadborging, schroefdraadafdichting, cilindrische bevestiging 
en vlakkenafdichting.

Meer info?   
Scan de QR code of neem contact op met uw Rubix accountmanager. 

LOCTITE 2400 - 50 ml  
Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

LOCTITE 2700 - 50 ml  
Schroefdraadborging met hoge sterkte

LOCTITE 5400 - 50 ml  
Schroefdraadafdichting

LOCTITE 5800 - 50 ml  
Vlakkenafdichting

LOCTITE 6300 - 50 ml  
Bevestiging van cilindrische onderdelen

Rubix bestelnummer 07019131 - Prijs € 29,00

Rubix bestelnummer 07019133 - Prijs € 29,00

Rubix bestelnummer 07011460 - Prijs € 21,95

Rubix bestelnummer 07011470 - Prijs € 35,00

Rubix bestelnummer 07011480 - Prijs € 45,00

101E afplaktape is een gladde, 
veelzijdige tape van crêpepapier. 
Deze chamoiskleurige tape met 
rubberlijm en een dikte van 0,12 mm 
is ontworpen voor algemeen gebruik 
(tijdelijk vasthouden, afplakken van 
verf zonder afbranden, ...) 
 * Voor gebruik binnenshuis 
 
Afplaktape 201E is een soepele tape 
van crêpepapier die bestand is tegen 
temperaturen tot 80 °C. Chamoiskleurig, rubber lijmlaag, 0,135 mm dik. 
 * Geschikt voor het vasthouden, vastmaken, inpakken, afdichten. 
 
Meerdere afmetingen en lengtes leverbaar. Informeer bij uw lokale Rubix 
vestiging.

AFPLAKTAPE

Bestelnummer Type Afm. Prijs

23060302 101E 24 mm x 50 m € 0,89
23060308 101E 48 mm x 50 m € 1,79
23060314 201E 24 mm x 50 m € 0,99
23060320 201E 48 mm x 50 m € 1,99

Type ondergrond Verfstift Markeertube Markeerspuitbus

Glas ja ja -
Metaal ja ja -

Kunststof ja ja -
Karton ja ja -
Beton - ja -

Rubber ja ja -
Steen - ja -

Grond-, wegmarkering - - ja
Toepassingsduur Permanent Permanent Permanent

Gebruikstemperatuur -46°C +66°C -20°C +70°C -20°C +70°C
Bestand tegen vocht en UV ja ja ja

GISS kleurcode

839917 843685 633503
839916 843684 633508
839915 843682 633507
839919 843686 633505
839918 843683 633506
839920 843687 633504

PPE & Safety

MARKEREN

Kies de juiste markering voor 
uw toepassing.



Webshop en App
Meer dan 467.000 producten met actuele voorraad 
informatie beschikbaar. Bestellen is nog nooit zo 
eenvoudig geweest!

Efficiëntie
Efficient, gestroomlijnd procurement-to-pay proces, van 
bestelaanvraag, inkoop tot en met het (automatisch) 
betalen van de factuur, bespaart veel tijd en voorkomt 
onnodige handmatige handelingen in het bestelproces.

Lagere kosten
Met de Rubix digitale inkoopoplossingen worden de 
purchase-to-pay-kosten aanzienlijk verlaagd, met ten 
minste €25 per bestelling.

MVO
Het helpt u bij het implementeren van uw programma’s 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen - 
minder papier, meer efficiëntie = een kleinere CO2 
voetafdruk.

Compliance
Digitale inkoopoplossingen zorgen ervoor dat u op 
basis van afgesproken voorwaarden de strategische, 
veel bestelde artikelen en goedgekeurde merken bij ons 
inkoopt.

verlaag uw transactiekosten
RUBIX DIGITALE OPLOSSINGEN 

Digitaal inkopen betekent meer gemak.

Onze digitale oplossingen:
Rubix Webshop en App:
Biedt ons uitgebreid kernassortiment met realtime prijzen, voorraadbeschikbaarheid en 
track & trace. Via chat staan we direct met u in contact, waardoor we ons technisch advies nog 
dichter bij u brengen.

Meer informatie? 
Neem contact op met uw Rubix Accountmanager of lokale vestiging om de 
mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

Gepersonaliseerde Rubix webshop:
Biedt alle functionaliteit van onze Rubix webshop, met een vooraf overeengekomen assortiment, met 
functies zoals budgetten, autorisatieworkflow, kostenplaatsen en uibreiding van afleveradressen.  
-> niet verbonden met klant ERP systeem.

Rubix PunchOut:
Rubix PunchOut is een volledig geautomatiseerde end-to-end-oplossing. De Punch-out catalogus 
stelt het inkoopsysteem van de klant in staat om live te communiceren met de inhoud op onze Rubix 
webshop.Hierdoor loopt het inkoopproces veel efficiënter, waardoor kosten significant kunnen worden 
verlaagd. Altijd actuele prijzen en beschikbaarheid voorhanden.

EDI:
Volledig geautomatiseerd procure-to-pay-systeem, zonder handmatige controle van bestelling naar 
factuur. Alle documenten waaronder order, orderbevestiging, pakon en factuur worden volledig 
automatisch met elkaar uitgewisseld.

nl.rubix.com be.rubix.com
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Rewear is het eerste volledig circulaire kledingpakket
van Tricorp! Deze lijn is gebaseerd op zes topartikelen
uit onze standaard collectie. Rewear is gemaakt 
van gerecyceld polyester of een mix van gerecyceld 
polyester en biologisch katoen. 

Wat houdt Reduce, Reuse & Rewear concreet in?
Reduce: Het verminderen van waterverbruik, energie 
en CO2 uitstoot. Én het verminderen van het gebruik 
van nieuwe grondstoffen.

Reuse: Het inzamelen van gedragen werk kleding om 
het in nieuwe textielproducten te gebruiken.

Rewear: Het hergebruiken van materialen in onze werk-
kleding. Bijvoorbeeld het recyclen van een gedragen
softshelljas om het polyester te gebruiken in een nieuwe
 softshelljas. Óf het recyclen van een PET-fles naar PET-
polyester.

 

T-SHIRT FITTED REWEAR 
101701

POLOSHIRT FITTED REWEAR
201701

SWEATER REWEAR 
301701

SOFTSHELL LUXE REWEAR
402701

MIDI PARKA REWEAR 
  402702

WERKBROEK TWILL REWEAR
      502701

MASCOT®
WORKWEAR

With respect 
for people 
and planet

 
www.mascot.nl

BIOLOGISCH 
KATOEN

GERECYCLED 
POLYESTER

Deze duurzame polo is een modern fit model 
met verlengd achterpand en mouwen met 

ribmanchetten. Verkrijgbaar van maat S tot 5XL.

P O LO S H I RT   |   M O N Z A

80% organisch katoen
20% gerecycled PET

180
gr/m2
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Maak jouw Bata veiligheidsschoen helemaal jouw veiligheidsschoen met een 

gecertificeerde inlegzool die past bij jouw voet. Want geen voet is hetzelfde. 

Misschien heb je behoefte aan meer ondersteuning of moet je voet juist op 

een bepaalde plek ontlast worden. Met de juiste inlegzool kun je blessures en 

aandoeningen voorkomen én verminderen. Of gewoon je schoen extra 

comfortabel maken. 

KKies uit de brede range de inlegzool die het beste past bij jouw schoen en 

jouw werkomstandigheden. Scan de QR-code en ontdek welke inlegzolen 

geschikt zijn voor jouw Bata Industrials veiligheidsschoenen. 

JE VOETEN VERDIENEN OPTIMALE STEUN, DEMPING EN COMFORT

BATA INDUSTRIALS
INLEGZOLEN

SCAN MIJ

WERKSOKKEN G-COOL

Sterke en vochtregulerende zwarte werksokken, met hiel- en 
teenbescherming. Antibacteriële vezels houden nare geurtjes weg.  
Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en droog. 
ESD Antistatisch.

Bestelnummer Maat Prijs

22162314 39-42  € 4,92 
22162316 43-46  € 4,92 
22162318 47-50  € 4,92 
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Bestelnummer Type Prijs

22540612 GRIJS SF202AFG € 5,00
22542760 GRIJS SF402AFG € 6,10
22542758 BLAUW SPIEGEL SF408ASB € 6,95

Bestelnummer Type Kleur Verpakking Prijs

22111002 HA 328-1000 zonder koord Geel 400 pr/doos € 0,53
22111003 HA 328-1001 met koord Geel/blauw 125 pr/doos € 0,77  

Uw ogen beschermen is belangrijk. Met een comfortabele pasvorm en een 
gestroomlijnd profiel dat is ontworpen voor gebruik met andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen, helpen deze brillen om veilig en comfortabel te 
kunnen werken als de zon schijnt.

De eerste oordop van wasbaar schuim die twee verschillende 
dempingswaarden biedt, afhankelijk van de manier van indoen, met één 
hand of met twee handen, van respectievelijk SNR 30 dB en 35 dB. 
De schuimpunt hoeft niet gekneed te worden, dit vergemakkelijkt het indoen 
met de flexibele inbrengsteel wanneer dragers handschoenen of vuile handen 
hebben. Omdat het schuim niet gekneed hoeft te worden, blijft de punt 
schoon. 
 
Neem snel contact op met Rubix voor meer informatie.

SECUREFIT™ VEILIGHEIDSZONNEBRILLEN

OORDOPPEN FLEXIBLE FIT

NIEUW

NIEUW

• Optie voor indoen met één hand
• Kneden is niet nodig
• Duurzaam, met schuim bedekt ontwerp
• Wasbaar, herbruikbaar schuim
• Stevige, maar flexibele inbrengsteel



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. 

Wij werken de klok rond voor u - net als uw bedrijf.


