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Bescherm uw waardevolste 
bedrijfsmiddel

Wij helpen u met het beschermen van uw personeel terwijl 
ze hun activiteiten betrouwbaar en kostenefficiënt kunnen 
uitvoeren.

Hiervoor werken wij samen met ’s werelds beste leveranciers en fabrieken om u 
een complete oplossing te bieden voor de bescherming van top tot teen en om 
te zorgen voor een goede veiligheid bij de werkzaamheden op locatie. Zo kunt 
u al uw behoeften op het gebied van industriële veiligheid bij één leverancier 
onderbrengen.

Wij doen nooit concessies aan de veiligheid van uw belangrijkste bedrijfsmiddel 
- uw medewerkers - maar helpen u om uw activiteiten betrouwbaar en 
kostenefficiënt uit te voeren.

In dit magazine bieden wij u een totaaloplossing voor de bescherming van 
uw medewerkers op het gebied van Safety voor veilig, gezond en productief 
werken. Met onze technische expertise en on-site support adviseren wij u 
graag welke oplossing binnen uw bedrijf kan worden toegepast.

solution.rubix.com/nl nl.rubix.com
protection.rubix.com/nl/ be.rubix.com

Safety



simatec app «simatec world of maintenance»
Met de app «simatec world of maintenance» heeft simatec ag een platform 
gecreëerd voor een eenvoudiger en veiliger beheer van smeerwerkzaam-
heden. Met de app kan de gebruiker smeerpunten vastleggen, de vereiste 
parameters voor de smering registreren en alle activiteiten met betrekking tot 
smering controleren en opvolgen. De simalube IMPULSE connect is voorzien 
van Bluetooth® en kan direct via de app worden geconfigureerd. De actuele 
status kan via de app tot op 20m afstand worden bekeken.

Download de nieuwe simatec app:

Verminder het risico op 
ongevallen in uw bedrijf

De simalube kan in alle industrieën worden gebruikt. Voorbeelden: 

PAPIER- EN KARTONINDUSTRIE RECYCLING INDUSTRIE 

STAALINDUSTRIE VOEDSELINDUSTRIE

nl.rubix.com 
meer informatie 

 & bestellen:

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

Safety op de werkvloer

Een AMR is een intelligente 
mobiele robot die intralogistieke  
taken kan vervullen, zoals de 
aan- en afvoer van goederen 
naar de productielijn.

Wat is een autonome mobiele robot (AMR)?



rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com 5

Safety

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

Veiligheid en voordelen van 
samenwerken met robots & cobots

Bekijk de uitgebreide informatie:

AMR Cobot

• Veilig werken: Veilige werkvloer,  
minder schades, minder zware  
belasting van medewerkers. Veilig 
om mee samen te werken door o.a. 
ingebouwde sensoren, obstakeldetectie 
(AMR) en klemdetectie (cobot).

• Efficiënter werken: Er wordt meer werk 
verzet, met hetzelfde aantal mensen.

• Perfecte oplossing bij personeelstekorten.

• Met de inzet van een AMR is minder 
tussenvoorraad nodig doordat  
een constante productstroom 
gerealiseerd wordt.

• Er wordt foutloos gewerkt.

• Optimaal gebruikmaken van 
magazijnruimte door het compacte 
formaat en de intelligentie van de 
robot en cobot.

Wat is een cobot?
Cobot staat voor ‘collaboratieve robot’ en 
is ontstaan vanuit de behoefte om veilig 
samen te kunnen werken met mensen 
(in het blauwe vlak daarover meer) bij 
verschillende productietaken. 

Daarnaast kunt u een cobot combineren 
met een AMR-systeem voor bijvoorbeeld 
het palletiseren en automatisch afvoeren 
van uw product.
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Safety

VERONTREINIGING 
Volgens de FDA is het aantal teruggeroepen 
levensmiddelen sinds 2012 met bijna 93% gestegen, waarbij 
bacteriële verontreiniging en niet-aangegeven allergenen de 
belangrijkste redenen zijn, naast andere verontreinigingen 
zoals glas en plastic. 

Alleen al in het VK is het aantal 
terugroepacties vanwege voedselveiligheid 
met meer dan een derde toegenomen, 
volgens gegevens van de FSA. 1 april 2018 
tot en met 31 maart 2019 in vergelijking met dezelfde 
periode in 2017/18.

Als belangrijke leverancier van lagers voor de 
levensmiddelensector heeft SKF een uitgebreide test 
uitgevoerd achter en rond gemonteerde lagereenheden in 
een typische voedselverwerkende omgeving. Het doel was 
om de hoeveelheden verontreinigende stoffen te meten 
en te bepalen waar deze doorgaans te vinden zijn. SKF 
ontdekte dat de gemeten hoeveelheden verontreiniging 
hoog waren, zelfs na een schoonmaakbeurt. In sommige 
gevallen nam de hoeveelheid verontreiniging zelfs toe na 
een schoonmaakbeurt. Vergelijkbare resultaten werden 
aangetroffen bij metingen in de einddeksels van de lagers. 
Tijdens het verwerkingsproces en tijdens reiniging met 
hoge druk passeren er voedselresten door de spleet om 
de as. Dit materiaal komt achter de lagerbevestiging 
en in de holte terecht. Het materiaal droogt niet en dit 
bevordert de groei van bacteriën. Deze bacteriën kunnen 
zich op verschillende manieren verspreiden. Ze kunnen 
uren in de lucht blijven hangen en zich op apparatuur 
nestelen dat al gedesinfecteerd is. Bacteriën kunnen vast 
komen te zitten in het lagervet; en, wat verontrustend 
is, het reinigingsproces zelf kan een oorzaak zijn van de 
verspreiding.

REGELGEVING 
Er bestaan strenge voorschriften om de veiligheid van 
levensmiddelen te garanderen. Deze voorschriften zijn 
zeer uiteenlopend, van veiligheidseisen tot religieuze 
voorschriften, wat onder meer gevolgen kan hebben voor 
de lagersmeermiddelen die toegepast kunnen worden.

Neem contact op met uw Rubix contactpersoon voor 
advies hierover.

Veiligheid is natuurlijk een belangrijk onderwerp in de meeste productie- en industriële 
processen. Maar als het om levensmiddelen gaat, gaat de focus op veiligheid veel verder 
dan alleen de veiligheid van het personeel en betreft het de veiligheid van elk aspect van het 
proces. Hierbij is het voorkomen van verontreiniging een topprioriteit.

Veiligheid

waarschuwingen voor 
allergenen

+28%

waarschuwingen m.b.t. 
voedselveiligheid

+52%

toename van  
waarschuwingen  +36%
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Goed lager (de)montage 
gereedschap verhoogt veiligheid 
voor mens en machine

Hoe zorg ik voor veilige montage en demontage van mijn 
lagers?
Ongeveer 16% van alle vroegtijdige lageruitval is het gevolg van slechte 
passing of onjuiste montagetechnieken. Door de juiste montageprocedure 
voor uw lager te kiezen, kunt u de gebruiksduur van uw lager verlengen en 
de kosten verlagen die het gevolg zijn van vroegtijdig lageruitval en mogelijke 
schade aan de machines. 

Brute kracht met een hamer en stalen pijp is een van de meest voorkomende 
oorzaken waardoor lagers beschadigd raken tijdens het monteren. Maar denk 
ook eens aan snijbranders of koevoeten tijdens het demonteren. Allemaal 
manieren die je dagelijks ziet wanneer lagers moeten worden gemonteerd of 
gedemonteerd. En dat is niet alleen slecht voor je lagers, maar kan monteurs 
ook in onveilige situaties brengen met mogelijk  lichamelijk letsel en verhoogd 
ziekteverzuim tot gevolg.

Rubix biedt u een breed assortiment montage- en demontage gereedschappen, 
waarmee je het werk niet alleen goed, maar bovenal veilig kunt doen.

Maar hoe kun je deze gereedschappen nu op de beste 
manier gebruiken? 
Productieprocessen zijn voortdurend in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van 
de ontwikkelingen in uw branche door medewerkers effectief te laten trainen. 
Het verbeteren van de competenties van medewerkers is een bewezen manier 
om tevredenheid op het werk te vergroten en tegelijkertijd de veiligheid te 
verhogen. 

Rubix organiseert regelmatig 2-daagse trainingen op diverse locaties, waarbij 
uw mensen naast een goede theoretische kennis, veel praktische ervaring 
op doen door het werken met diverse gereedschappen. Vraag uw Rubix 
contactpersoon naar beschikbaarheid, data en locaties.

Ontvang uw GRATIS set posters
Welke soorten lagers zijn er? Wat zegt een lageraanduiding 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? 
Allemaal vraagstukken die op onze posters eenvoudig staan uitgelegd. Ideaal 
voor in uw werkplaats!

Vraag uw Rubix contactpersoon naar een gratis set.
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Gereedschapsborgingssysteem voor 
gereedschappen met bevestigingsogen
Op grote hoogte werken gaat gepaard met een hoger 
risico. Met de Tethered Tools-varianten van de verschillende 
beproefde KNIPEX-tangen kan het gevaar van vallende 
gereedschappen aanzienlijk worden verminderd.

  Het gereedschap kan aanvullend worden geborgd 
met een vanglijn, adapterlus en karabijnhaak

  Veilig werken: zeer stabiele bevestiging doordat aan 
de greep een bevestigingshaak is vastgelast om een 
vanglijn aan vast te maken

  Het bevestigingsoog is niet storend bij het gebruik 
zonder borging opde grond

www.knipex.com

Ontdek het assortiment veiligheidsmessen van Roebuck. Robuuste behuizing. 
Verschillende uitvoeringen; standaard of snel-wisselsysteem, automatische 
terugtrekking van het mes. 
 
Bestel via onze webshop nl.rubix.com | be.rubix.com 

VEILIGHEIDSMESSEN

Ontwikkeld om uw 
gezondheid en 
welzijn te beschermen

Het gereedschap van Roebuck, exclusief merk van Rubix, is speciaal 
ontwikkeld voor de behoeften van mensen die in veeleisende industriële 
omgevingen werken, met voordelen zoals ergonomische designs om spier- en 
skeletaandoeningen te verminderen, en een groot assortiment van meer dan 
6.000 producten van slijtvaste en duurzame materialen.

Deze tang vergroot de kracht van de vingers. Geoptimaliseerde 
krachtoverbrenging. Snijkanten behandeld met 60 HRC inductie.

• Maximale diameter van pianosnaar: 2.3
• Maximale diameter van staalkabel: 2.7
• Maximale diameter van spijkers en bouten: 3.8
• Geproduceerd in Duitsland.
 
Dankzij de gebogen kop kan de pols in de richting van de voorarm worden 
gehouden en krijgt u minder snel last van spier- en skeletaandoeningen. 

ZIJSNIJTANG ERGOTECH

Bestelnummer Lengte Prijs

11262334 180 mm € 23,87

Safety
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Met de Yokota YZ-T serie koppelinstelbare accu 
afslagimpulstools, bereikt u altijd een nauwkeurig 
aanhaalmoment. De machine is snel, reactievrij 
(geen terugslag in de pols), slaat op het juiste koppel 
automatisch af en waarschuwt bij een niet goed 
aangedraaide verbinding. Hierdoor blijven de kwaliteit 
en de veiligheid van uw product gewaarborgd!

VAST IS VAST?

www.rami-yokota.com

STOFVRIJ WERKEN

Bij HiKOKI hechten we veel belang aan de arbeidsomstandigheden van de 
professional. Daarom focussen we op comfort, veiligheid en gezondheid 
tijdens het werk. Als je aan het boren of breken bent, komt er veel stof vrij 
in de lucht. Om je te beschermen tegen blootstelling aan stof, bieden wij 
passende en uiterst veilige stofafzuigsystemen, stofkappen en toebehoren 
aan voor binnen- en buitenprojecten.
 
Ons model DH18DPC is hier een voorbeeld van. Accu boorhamer SDS-plus, 
18 Volt, 3,2 Joule, met cyclon stofafzuigunit met HEPA filter. Uitgevoerd met 
koolborstelloze motor, auto stop; instelbare diepte regeling en geleverd in 
een HSC koffer.

Bestelnummer Type Prijs
A0129997 DH18DPCW4Z € 323,00   
A0129998 DH18DPCWUZ € 670,00   
A0129999 DH18DPCW2Z € 342,00   
A0130000 DH18DPCWPZ € 600,00 

De oplossing voor 
veilig werken op hoogte!

Meer veiligheid  
Wanneer gereedschap valt, kan dit mensen verwonden. Zo’n ongeval kan niet 
alleen heel ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor het 
bedrijf.  
 
Tijdbesparing  
Als er gereedschap valt, moet dit worden opgehaald of opgezocht. Naar 
beneden klimmen, naar het gereedschap zoeken, het van een lastige plek 
zien te krijgen… Dit neemt allemaal tijd in beslag, waardoor de medewerker 
vertraging in zijn werk kan oplopen.  
 
Meer besparing  
Wanneer gereedschap valt, kan dit een installatie of kostbaar materiaal 
beschadigen, een productieproces verstoren of onderbreken of zelfs op een 
onbereikbare plaats terecht komen en daardoor vervangen moeten worden. 
 
Traceerbaarheid 
Bij de montage van de ring ondergaat elk gereedschap een trekproef. Er 
wordt een keuringsrapport uitgegeven en op elk gereedschap wordt een 
uniek serienummer gegraveerd. Zo maakt Facom de productie traceerbaar, 
zodat u zeker kunt zijn van maximale veiligheid. Dankzij het unieke 
serienummer kunt u uw gereedschap bovendien herkennen en tijdens zijn 
hele levensduur volgen.

Het Safety Lock System (SLS) van FACOM richt zich tot de 
eindgebruikers die regelmatig op hoogte werken. Geen risico 
op vallend gereedschap. 
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Veiligheid staat bij Flexovit hoog in het vaandel. Zowel voor de 
operator als voor zijn of haar werkomgeving. Bij onderhoud en 
reparatiewerkzaamheden, vooral in de metaalbewerking, komt 
het vaak voor dat men lassen uitslijpt. Er wordt regelmatig een 
dikkere doorslijpschijf gebruikt om de lasnaad uit te slijpen. 

LCG - Light Comfort Grinding slijpschijven

De uitkomst is de LCG slijpschijf. Deze dunne afbraamschijf is geschikt voor 
reguliere afbraam werkzaamheden maar ook voor het uitslijpen van een las. 
De LCG slijpschijf is maar 3mm dik en daarom goed inzetbaar om de juiste 
vooropening te krijgen.

Reguliere afbraamwerkzaamheden
Deze 3 mm dikke schijf heeft vele voordelen t.o.v. bijv. een 7mm dikke, 
afbraamschijf:
• Sneller
• Meer comfortabel - minder vibraties
• Zeer nauwkeurig

Bijkomende voordelen van nauwkeurig gevormde slijpkorrels zijn o.a.:
• Minder onderhoud aan machine
• Minder metallurgische schade & verbeterde kwaliteit van het werkstuk
• Minder vermoeidheid voor de operator

Een ander pluspunt is dat deze slijpschijf uitermate geschikt is voor gebruik 
op een accu haakse slijpmachine. Een praktisch profijt alsook een goede 
bijdrage aan een beter milieu. 

De ideale slijpschijf voor de professional om op een veilige en zeer efficiënte 
manier te werken. 

Bekijk de video van de LCG slijpschijf voor staal/inox: 
youtu.be/oEfxtcBNP9A

Safety

DMK DOMMEKRACHT

De Rema® DMK is een robuuste 
dommekracht met een grote stabiele 
voetplaat. Ideaal bij het heffen van 
zware machines. Door optimale 
overbrengingsverhoudingen zijn lage 
krachten van toepassing. Daarbij 
beschikt de Rema® DMK ook over een 
veiligheidsslinger met een inklapbare 
handgreep.
 
Hefhoogte: 350 mm. 
Bouwhoogte: 725 mm.

Bestelnummer Type Veilige werklast (kg) Klauwhoogte 
laagste stand (mm) Prijs

21015390 DMK-1.5 1500 70 € 238,00
21015394 DMK-3.0 3000 75 € 300,00

Bestelnummer Omschrijving Specificatie Verpakt per Prijs

A0034986 AFBRAAMSCHIJF MAXX 3 
LCG INOX

NQ30S 115x3,0 x
22,23 T27

10 € 31,00

A0034985 AFBRAAMSCHIJF MAXX 3 
LCG INOX

NQ30S 125x3,0 x 
22,23 T27

10 € 36,00

SJORBANDEN

Lichte uitvoering, 0,9T 5mtr Type 2. Haaktype: samen. Norm: EN 12195-2.  
Breedte van riem 35 mm - Spanband met spoel voor veilig openen. De riem 
breekt bij een belasting van 3,2 ton. 
Sjorcapaciteit LC 900 daN. 

Bestelnummer Prijs

21180434 € 20,84



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. 

TOPKWALITEIT MET RESPECT VOOR DE 
HOOGSTE VEILIGHEIDSNORMEN.

Veiliger werken met behoud van dezelfde kwaliteit.

Product Omschrijving Verpakking Rubix art. nr. Prijs €

LOCTITE 2400 Schroefdraadborging met medium sterkte 50 ml 07019131 38,50

LOCTITE 2700 Schroefdraadborging met hoge sterkte 50 ml 07019133 38,00

LOCTITE 5400 Schroefdraadafdichting 50 ml 07011460 22,00

LOCTITE 5800 Vlakkenafdichting 50 ml 07011470 33,00

LOCTITE 6300 Bevestiging van cilindrische onderdelen 50 ml 07011480 45,00

HEALTH & SAFETY PRODUCTEN 
zonder gevarensymbolen en vrij van H-zinnen



SNELLIJMEN MET NIEUWE,  
VERBETERDE FORMULATIES.

Veiliger werken met behoud van dezelfde kwaliteit.

Het continue streven naar verbetering heeft Henkel ertoe aangezet, 
het assortiment LOCTITE-snellijmen te upgraden.  
In onderstaande producten zijn de chemicaliën die onder het GHS 
(Globally Harmonized System) vallen, geïdentificeerd en verwijderd. 
Deze upgrade in formulatie gebeurde zonder in te leveren op het  
vlak van kwaliteit.

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

Product Omschrijving Verpakking Rubix art. nr. Prijs €

LOCTITE 402
Ultra-performante snellijm die betrouwbaar blijft presteren onder extreme  
bedrijfstemperaturen tot 135°C.

20 g A0250642 28,00

LOCTITE 401
Snellijm met medium viscositeit die een hoge afschuifsterkte biedt op een brede 
waaier aan materialen.

20 g 07010068 17,00

LOCTITE 406
Snellijm met zeer lage viscositeit die ideaal is voor lijmnaden met kleine spelingen 
en nauw aansluitende assemblages.

20 g 07010076 18,50

LOCTITE 454
Snellijm in gelvorm die niet drupt.  
Ideaal voor poreuze en verticale oppervlakken.

20 g 07010120 20,00

LOCTITE 495
Snellijm voor algemeen gebruik met lage viscositeit die snel hecht op een brede 
waaier aan materialen.

20 g 07010128 21,00

LOCTITE 3090
Unieke, tweecomponent snellijm die spelingen tot 5 mm opvult bij een brede waaier 
aan materialen.

11 g 07019140 19,00

*zonder toevoeging van HQ (hydrochinon) of MMBP (6,6’-di-tert-butyl-2,2’-methylenedi-p-cresol): deze grondstoffen zitten niet langer in de 
formulaties van de LOCTITE-producten. Sporen van deze ingrediënten kunnen wel nog aanwezig zijn door gedeelde productieprocessen en/
of bepaalde onzuiverheden in de grondstoffen. Daarom is het specificatieniveau van Henkel vastgesteld op < 50 PPM voor  
HQ en op < 100 PPM voor MMBP.

SNELLIJMEN – NIEUWE EN VERBETERDE FORMULATIE
zonder toevoeging van hydrochinon (HQ) of MMBP*

NIEUW !
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Veel geluiden, 
één gehoor.  
Bescherm het! 

Gehoorverlies door lawaai 
is 100% onomkeerbaar, 
maar tegelijkertijd ook 
100% te voorkomen.

Laat ons u helpen bij het implementeren van 
een effectief gehoorbeschermingsprogramma, 
het inzichtelijk krijgen van de regelgeving omtrent 
gehoorbescherming en het selecteren van de 
juiste gehoorbescherming voor uw werknemers.

Download uw 
‘Hear for Life’ toolkit.

© 3M 2022. 3M is een handelsmerk van 3M Company. Alle rechten voorbehouden. OMG245061
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MASCOT® WORKWEAR

Hoge zichtbaarheid op de  
werkplek - voor uw veiligheid

Zie meer op
www.mascot.nl/mascot-accelerate-safe

Safety
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94% polyester / 6% elastaan, 3 laags softshell,  
modern fit, 2 steekzakken en mouwzak met YKK rits, 

winddicht, ademend en waterafstotend

310
g/m2

S O F T S H E L L  JAC K E T
S A N T O  &  S A N T O  L A D I E S  

S - 5XL

LADIES
XS - XXL

WWW.TRIFFIC.NL

100%
CIRCULAR
WORKWEAR
Sociaal duurzaam

Milieu duurzaam

Huisstijl mogelijkheden

SOLOPOL.

DE HEAVY DUTY HAND CLEANER  
VOOR DE INDUSTRIE: 

www.scjp.com

MULTI POETSDOEK VISCOSE

Poetslappen niet leverbaar? Tekort aan witte 
tricot? Geen paniek, Boso weet raad!
 
Ons alternatief op de witte poetslappen is 
gegarandeerd siliconen- en metaalvrij, en 
vrij van onregelmatigheden. De doek is 100% 
kleurecht, zowel wit als bont geeft geen kleur 
af. Gelijkmatige kwaliteit en gesneden in een mooie handzame afmeting. 
Circa 5 x meer MULTI doeken per kilo in verhouding tot poetslappen. 

• Circa 70 doeken per kilo
• Minder verbruik in kilo’s = minder afval
• Supersnelle absorptie door gaatjesstructuur
• Behoud van volume (ook als het nat is)

Expert Wipes: voor een snel, 
veilig en schoon resultaat!
Dé geïmpregneerde reinigingsdoeken voor uw handen, gereedschappen en 
harde oppervlaktes. Zeer hoge reinigingskracht die o.a. verf, lijm, inkt, lak, 
kit, olie, vet en smeermiddelen verwijdert. Bevat geen schadelijk ethanol 
(geclassificeerde CMR stof) of IPA (alcohol), waardoor uw handen niet 
droog worden en zacht blijven. Sterke doek, scheurt niet tijdens gebruik. 
Groot absorberend vermogen, snelle absorptie van vuil (smeert het niet uit). 
Verkrijgbaar in een emmer of handige tube.  
 
De test is het bewijs! Scan de QR code, 
bekijk het filmpje... en test ze zelf.
 
Neem contact op met uw Rubix 
contactpersoon voor een gratis 
test bij u op locatie.

Bestelnummer Verpakking Prijs

A0244836 DS 4 kg € 25,00
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Safety

T-Shirt V-Hals RE2050 

             
102701          

Softshell Bomber Capuchon RE2050 

                       
402704           

Werkbroek Fitted Stretch RE2050 

                      
502702          

Bekijk de hele collectie  
op tricorp.com

De RE2050 collectie bestaat uit zes 
artikelen die een volledig nieuw  
design hebben en voor 100% uit  
gerecyclede materialen bestaan. 

VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 SRC HANDSCHOENEN G-NIT MAX DRY/WET

Bovendeel van zeer slijtvast, waterafstotend en ademend Putek®. Ademend 
honingraat voering. Aluminium veiligheidsneus. Insert van perforatiewerend 
composiet, lichtgewicht, soepel en niet-magnetisch. Soepele zool van PU2D 
+ Infinergy van BASF. Slijtzool van compact PU, slijtvast, olieresistent, 
antislip en antistatisch. Onmiddellijke verlichting van vermoeidheid en 
continu comfort gedurende de dag. 
Laag model Luxsar, hoog model Linzor.

Gebreid, zonder naad, 100% 
polyamide/spandex. Gecoat 
met antislip nitrilschuim op de 
handpalm en de vingertoppen 
(ademend op de rug van 
de hand), elastisch bij de 
polsen en omzoomd. Zeer veel 
behendigheid voor precieze 
werkzaamheden. Perfecte 
ergonomie en uitstekend 
comfort. Uitzonderlijke grip 
op droge, vochtige en vette 
onderdelen.
 
Pak van 12 paar/Doos van 120 
paar.

Bestelnummer Maat Model Prijs

22851846 - 22851859 35 - 48 Luxsar  € 76,40 
22851832 - 22851845 35 - 48 Linzor  € 79,60 

Bestelnummer Maat Afname Prijs/pr

22850062 - 22850072 6 - 11 12 paar  € 2,56 



The Rubix Solution
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. 

Uptime Solutions
• Consignatievoorraad
• Voorraadprofilering: Insite™ en                

VMI diensten
• Magazijnbeheer
• Kitting van onderdelen
• Automatisering
• Reparatiediensten
• Luchtlekkage onderzoek
• Montage en installatie
• Applicatie engineering
• Conditiebewaking
• VMI diensten: Kiosk, Invend, Inscan,  

levering aan lijn
• 24/7 levering in noodgevallen
• Technische productkennis
• Exclusieve merken
• Afroeporders
• Diensten op maat

Voor u is het belangrijk dat aan de vraag wordt voldaan en dat beloftes 
worden nagekomen, of wij u nu helpen het brood te laten bakken, vliegtuigen 
in de lucht te brengen of levens gezonder en gelukkiger te maken.
Met een naam die is geïnspireerd op het oplossen van problemen, bieden 
wij een oplossing voor de problemen die gepaard gaan met toenemende 
complexiteit - een partner die helpt te voldoen aan de vele en onderling 
samenhangende behoeften van de Europese productie in de 21e eeuw.

Wij hebben in elke markt MRO-experts 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 onze services die 
u helpen uptime te bereiken en uw productie efficiëntie te verhogen. 

Inzicht in uw behoeften, problemen oplossen
Wij zijn uw partner die helpt te voldoen aan de vele en onderling 
samenhangende behoeften van de Europese productie. Wij bieden een 
oplossing voor de problemen die gepaard gaan met toenemende complexiteit, 
werken samen met de grootste namen in de Europese productie industrie 
en begrijpen de unieke uitdagingen en eisen van procesomgevingen in alle 
industriële sectoren.

Werken in partnerschap
Succes wordt geleverd in partnerschap, en via onze toegewijde Europese key 
account structuur bieden we u contactpersonen die verantwoordelijk zijn 
voor succes op Europees niveau. Zij werken samen met lokale vestigingen en 
Insite™-teams om uw engineering-, onderhouds- en site 
managementteams te ondersteunen bij de consistente 
uitvoering van contracten in elke markt, 
fabriek en productielijn.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor 
Uptime en Efficiency?  Bezoek onze website: 
www.solution.rubix.com/nl
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DE MEEST GEAVANCEERDE ZELFSMERENDE KETTING OP DE EUROPESE MARKT

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

De Tsubakimoto Chain Company levert al sinds 1917 industriële kettingen van 
de hoogste kwaliteit. Tsubaki, wereldleider op het gebied van innovatie, was in 
1988 de eerste fabrikant ter wereld die een zelf smerende ketting introduceerde 
onder de merknaam Lambda.

Doordat de Lambda-ketting geen additionele smering vereist, kunnen gevaar-
lijke onderhoudssituaties met bijv. draaiende machines worden voorkomen. 
Daarnaast wordt het risico op verontreiniging van de machines en producten 
beperkt. De voedselveilige NSF-H1 olie maakt Tsubaki Lambda bovendien 
uitermate geschikt voor de strenge eisen van de voedselindustrie. 

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

1

2

3

Met NSF-H1 Olie Geïmpregneerde Gesinterde Bus

Speciaal Gecoate Pen

Centre Sink Geklonken Pennen

Ring Coin

Kenmerken
1

2

3

4

4
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HEATER HPL 200 / 230 V

smart mounting

®

De warmhoudplaat HPL (Hot Plate Large) 
is speciaal ontworpen voor het verwarmen 
van meerdere kleine componenten met 
een gewicht van maximaal 10 kg. Het 
plaatoppervlak (B x D) voor de HPL 
is 380 x 380 mm. Het apparaat wordt 
geleverd met 1 paar beschermende 
handschoenen en is beschikbaar voor 
spanningen van 100 – 115 en 230 V. Het 
controlebereik gaat van 50 tot 200 °C. 

Bestelnummer Prijs

A0250644 € 1.250,00

Fluid Power & Flow

Oplossingen voor 
Flow en Procesinstallaties

Procesinstallaties functioneren alleen goed als alle componenten goed op 
elkaar zijn afgestemd, juist gekozen voor het doel en juist berekend voor een 
optimale werking.
 
Veiligheid, kostenbesparing en Total System Solutions zijn de sleutelwoorden. 
Door de juiste keuzes te maken, in nieuwe en bestaande systemen, komen we 
tot minder onderhoud, een lager energieverbruik en goede alternatieven met 
kortere levertijden. 
 
Ons team van productspecialisten op het gebied van Fluid Power & Flow 
staat voor u klaar in de Benelux om de best mogelijke technische invulling 
te geven aan uw procesinstallaties. Dit garandeert beschikbaarheid en 
stabiliteit van uw productieproces en resulteert in kostenbesparingen. 
 
Contact: fluidpowerflow@rubix.com

LUCHTVERZORGINGSUNIT MS-BASIC

De MS-Basic in een polymeer behuizing biedt u aantrekkelijk geprijsde 
basiscomponenten gericht op de belangrijkste technische functies van 
persluchtbereiding zoals drukregeling, filterregeling en handmatige of 
elektrische inschakeling. Volledig 
compatibel met de MS-serie. Zo kunt 
u de best mogelijke mix maken van 
voordelige basisfuncties en alle high-
end functies die u nodig hebt. 

Uw voordelen:
• Krachtig lichtgewicht
• Eenvoudiger filters verwisselen
• Ruimtebesparend en 

betrouwbaar
• Grotere 

procesbetrouwbaarheid
 
Neem contact op met uw Rubix 
contactpersoon voor meer 
informatie.

EXCELON® PLUS SERIE VR VENTIELEILANDEN

Flexibiliteit en modulariteit hebben een nieuw niveau bereikt met de Norgren 
VR ventieleilandserie.
 
Een eenvoudig Plug-in ontwerp op basisplaat maakt het mogelijk om 
ventielen gemakkelijk te vervangen tijdens installatie en onderhoud. Het 
uitbreiden van de grootte en functionaliteit van uw ventieleiland om te 
voldoen aan de veranderende eisen van uw toepassing is een eenvoudige 
“plug and play” ervaring. De VR10/15-serie is verkrijgbaar in twee groottes - 
10 mm en 15 mm - en kan worden gebruikt in een breed scala van industriële 
automatiseringsmarkten.

• Multipole, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT en 
IO-Link

• Ventielvervanging zonder onderbreking in proces
• 10mm en 15mm ventielbreedte met maximaal 24 

solenoids
• IP40 & IP65 versies beschikbaar
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Fluid Power & Flow

T +31 (0)10 479 15 11 | E info@geeve.com | W www.geeve.comContact:

Sinds 1929 is Parker actief in de toelevering van betrouwbare 
hydraulische krachttechnologie aan onze klanten, waaronder 
hydraulische snijringkoppelingen. Een groot deel van deze 
expertise komt voort uit de nauwkeurig vervaardigde 
industriële en algemene pijpverbindingen van Parker. Met 
meer dan 80 jaar ervaring in productontwerp, engineering, 
toepassingstechnologie en productie, leidt Parker de 
industrie in het leveren van fittingen voor een breed scala aan 
toepassingen over de hele wereld.

Parker Ermeto 
snijringkoppelingen

Kenmerken en voordelen EO Bite
Montage op het terrein
EO-fittingen kunnen vrijwel overal worden gemonteerd met slechts een 
paar sleutels. Voor roestvrijstalen buizen zijn eenvoudige vooraf ingestelde 
gereedschappen beschikbaar. Geen extra uitrusting of machine nodig.

Beschikbare maten
De meeste EO-fittingen zijn verkrijgbaar in 25 maten van 4 tot 42 mm buis 
OD. Extra verloopstukken maken een optimale dimensionering van elke 
afzonderlijke leiding mogelijk. Dit bespaart ruimte en materiaalkosten.

Materiaal
EO-bite type fittingen kunnen worden gebruikt met de meeste buismaterialen, 
zoals hoogwaardig en laagwaardig staal of roestvrij staal, koper, aluminium 
of CuNiFe. Zelfs kunststof buizen zoals nylon, polyurethaan, PVC of PTFE 
kunnen eenvoudig worden aangesloten met behulp van extra steunhulzen E.

Gereduceerd aanhaalmoment
Alle moeren van EO-fittings zijn gecoat met een zeer effectief smeermiddel. 
Minder assemblage-inspanning helpt te voorkomen dat er sprake is van 
onvoldoende montage, wat de meest voorkomende reden is voor het falen 
van deze fittingen.

Verzilverde moeren
Roestvaststalen moeren worden voorzien van verzilverde schroefdraden 
(maat 15L-42L, 12S-38S). De schroefdraden van kleinere roestvrijstalen 
moeren worden met was behandeld. Schroefdraadvreten wordt geëlimineerd 
en het aanhaalmoment wordt met maar liefst 40 procent gereduceerd. De 
EODUR-behandeling verhoogt de snelheid en efficiëntie van montage van de 
roestvrijstalen fittingen.

Breed scala aan configuraties
EO-fittingen zijn verkrijgbaar in meer dan 50 configuraties. Speciaal voor 
instelbare fittingen is er een grote verscheidenheid aan banjo’s, verstelbare 
kniestukken of draaibare combinaties die een optimale oplossing voor elke 
toepassing mogelijk maken.
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Fluid Power & Flow

Voorkom energieverlies
Lekkende of blokkerende condenspotten zijn één van de belangrijkste 
oorzaken van energieverlies in uw stoomsysteem. Wist u dat één niet goed 
functionerende condenspot een verlies kan geven van €1.000 tot €10.000 per 
jaar terwijl de gemiddelde prijs van een nieuwe condenspot rond de €300 ligt? 
Ook kan door onvoldoende afvoer van condensaat de temperatuur van het 
proces dalen en de productie stagneren. Onderhoud en eventuele vervanging 
van de condenspotten is dus goedkoper dan wachten. En het draagt ook nog 
eens bij aan het behalen van de emissiedoelstellingen van uw onderneming.

Uitval risico
Uit ervaring blijkt dat bij audits 10 tot 25% van de condenspotten niet naar 
behoren functioneert. In de praktijk is ook gebleken dat bij een eerste meting 
rekening moet worden gehouden met een gemiddeld uitvalpercentage van 
zelfs 30%! 

Onderhoud
Laat de condenspotten minstens één keer per jaar nakijken. Om een goede 
werking van condenspotten vast te stellen zijn metingen met stethoscoop of 
ultrasone detectie nodig. Dit is specialistenwerk. Schakel Rubix in om dit voor 
u te verzorgen.

Het dagtarief voor een condenspotmeting ligt rond de €1000. Dat is snel 
terugverdiend!

En we letten daarbij ook meteen op de uitvoering van uw installatie en 
signaleren en rapporteren verbeterpunten en gebreken. Ook de benodigde 
vervanging van de condenspotten kunnen wij voor u verzorgen.

Waar stoom is, is condensaat. Het is zeer belangrijk om dit 
condensaat op de juiste manier af te voeren. En daar zijn 
condenspotten voor bedoeld. 

Onderhoud uw condenspotten 
regelmatig 

Olaf Maters: T +31 (0)6 51 85 49 83 | E olaf.maters@rubix-group.nl
Adri Laurens: T +31 (0)6 21 29 55 13 | E adri.laurens@rubix-group.nlContact:

Voorbeeld:
Een kapotte 15mm (1/2”) condenspot lekt bij 6 bar ca. 8 kg/h stoom 
en op jaarbasis lopen de verliezen op tot 68 ton stoom. De kosten 
daarvan bedragen: 68 x € 25/ton = €1.700 / jaar.

Deze lekkage resulteert in een extra CO2 emissie van ruim 11.000 kg/
jaar. Bij grotere condenspotten en bij hogere drukken zijn de verliezen 
in verhouding natuurlijk groter.
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Fluid Power & Flow

Wilt u vloeistof uit een IBC, een 200 liter vat of een jerrycan overpompen? 
Dan heeft Bedu Pompen voor u de oplossing met de Grün vatpompen!

Grün vatpompen

Vatpompen zijn breed inzetbaar en worden voor een grote verscheidenheid 
aan vloeistoffen toegepast binnen de diverse industrieën.

Heeft u ook een dergelijke toepassing? Neem dan contact op met ons op.

Meer informatie vindt u op onze websites:
www.bedu.nl/pompen/vatpompen
www.bedu.be/producten/vatpompen

Bestel uw pompen via onze webshop nl.rubix.com of be.rubix.com.

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

Een vatpomp bestaat altijd uit een pompwerk in combinatie met een 
aandrijfmotor die aan elkaar verbonden zijn middels een snelkoppeling. 
Het pompwerk is leverbaar in verschillende materialen zoals PP, PVDF, 
Aluminium, RVS AISI 316 of Hastelloy, zodat voor elke vloeistof het juiste 
materiaal kan worden toegepast. Qua aandrijving heeft u keuze uit 230 Volt, 
400 Volt of perslucht motor.

Door het gebruik van een uniforme koppeling kan elk pompwerk gebruikt 
worden in combinatie met elke motor. Hierdoor is het niet noodzakelijk om 
voor elk pompwerk een motor aan te schaffen.

Afhankelijk van de viscositeit van de te verpompen vloeistof zijn er 
verschillende hydraulieken leverbaar. Voor explosieveilige zones kunnen de 
pompen geheel in Atex worden geleverd. Naast de verschillende hydraulieken 
zijn er ook nog diverse speciale uitvoeringen leverbaar voor specifieke 
toepassingen. 

Zo behelst het programma van Grün ook een mixpomp die toegepast kan 
worden voor emulsies, dispersies of suspensies. Deze vloeistoffen hebben de 
neiging te scheiden wanneer de vloeistof stilstaat. Denk hierbij onder andere 
aan verven en lakken. Voordat de vloeistof dan daadwerkelijk verpompt 
wordt, kan de pomp in de mixstand gezet worden waardoor de pomp de 
vloeistof zal mengen. Daarnaast is er ook een speciale uitvoering leverbaar 
voor het verpompen van gels en vetten. Een excentrische wormvatpomp 
is dan voorzien van een volgplaat. Complementair aan het programma 
vatpompen en motoren zijn er diverse accessoires leverbaar zoals slangtules, 
diverse soorten slangen, drumadapters, nozzles, etc.
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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 eigen 
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. Met concurrerende prijzen en 
gegarandeerde beschikbaarheid op elke Europese locatie, helpen ze u om 
kosten te besparen en tegelijkertijd de productielijnen draaiende te houden. 

U kunt Mecaline, Roebuck, GISS, Spartex en Cutline bestellen via de Rubix-
webshop. 

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

 

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

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

 

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

Het merk dat zich toelegt op snijgereedschappen en verspaning 
met hoogwaardige en duurzame technische tooling producten. Het 
assortiment biedt verspanende gereedschappen, meetmiddelen, op- en 
inspangereedschappen.

Tools & General Maintenance

Ons assortiment
• Mechanische aandrijftechniek
• Pneumatiek, flow technology, lineair 

techniek
• Gereedschappen, schuurmiddelen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Lijmen en chemicaliën
• Schoonmaakbenodigdheden
• Bevestigingsmiddelen
• Boren, tappen, frezen
• Meetmiddelen
• Op-/inspangereedschappen
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www.crcind.com VID-
EOVIDEO

✓ NIET-GIFTIG

✓ KRACHTIG

✓ SCHROBBEN NIET NODIG

✓ HERBRUIKBAAR
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VOOR NA

RUST ?

CRC Advert EvapoRust Rubix A5 Final.indd   1CRC Advert EvapoRust Rubix A5 Final.indd   1 29/04/2022   10:0929/04/2022   10:09

Tools & General Maintenance

RELAX. Het is een Altrex!
De Altrex Bordestrappen zijn ongeëvenaard in kwaliteit en 
daarnaast exact aan te passen aan uw wensen.

Configureer in slechts 3 stappen uw bordestrap op maat. Ontvang direct een 
tekening en 3D overzicht op maat en vraag bij uw contactpersoon van Rubix 
uw prijs aan. 

Ondersteuning op locatie nodig? Rubix en Altrex staan voor u klaar. Daarnaast 
zijn we natuurlijk altijd telefonisch of per mail bereikbaar. 

Altrex : +31 (0)38 455 78 00 / verkoopcs@altrex.com
Of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Rubix vestiging

www.bordestrap-altrex.nl



De Dormer universele metrische produc� e machinetap zit samen met de Dormer 
A002 universele spiraalboor met TiN � p coa� ng in een handige verpakking.

Beide gereedschappen zijn voor algemeen gebruik en dus geschikt voor een brede 
inzetbaarheid. Verkrijgbaar in diverse sets.  Simply Reliable.

Al� jd de juiste combina� e tap en boor

www.dormerpramet.com

ACTIE

Bestelnummer Dormernummer Omschrijving Afme� ngen Prijs
A0241991  L001EP00M3XA002 Duoset, doorlopende gaten M3 - 2.5 mm € 14,50   
A0241990  L001EP00M4XA002 Duoset, doorlopende gaten M4 - 3.3 mm € 15,00   
A0241989  L001EP00M5XA002 Duoset, doorlopende gaten M5 - 4.2 mm € 16,00   
A0241988  L001EP00M6XA002 Duoset, doorlopende gaten M6 - 5.0 mm € 16,50   
A0241987  L001EP00M8XA002 Duoset, doorlopende gaten M8 - 6.8 mm € 20,00   
A0241993  L001EP00M10XA002 Duoset, doorlopende gaten M10 - 8.5 mm € 24,50   
A0241992  L001EP00M12XA002 Duoset, doorlopende gaten M12 - 10.2 mm € 33,50   
A0241984  L001EX00M3XA002 Duoset, blinde gaten M3 - 2.5 mm € 16,00   
A0241983  L001EX00M4XA002 Duoset, blinde gaten M4 - 3.3 mm € 17,00   
A0241982  L001EX00M5XA002 Duoset, blinde gaten M5 - 4.2 mm € 17,75   
A0241981  L001EX00M6XA002 Duoset, blinde gaten M6 - 5.0 mm € 18,00   
A0241980  L001EX00M8XA002 Duoset, blinde gaten M8 - 6.8 mm € 22,00   
A0241986  L001EX00M10XA002 Duoset, blinde gaten M10 - 8.5 mm € 27,00   
A0241985  L001EX00M12XA002 Duoset, blinde gaten M12 - 10.2 mm € 37,00   

20029010  L114301 14-delige tap-borenset voor 
doorlopende gaten

M3-M12 + voorboor maten € 152,00   

20029015 L114302 14-delige tap-borenset voor 
blinde gaten

M3-M12 + voorboor maten € 165,00

Ontvang de

14-delige set
voor € 165,00

 van 257,00

Voor doorlopende gaten:
L001EP00 & L114301

Voor blinde gaten:
L001EX00 & L114302

Ontvang de

14-delige set
voor € 152,00

 van 237,00

L114301
14-delige set

M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 en 10.2 mm

L114302
14-delige set

M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12
2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 en 10.2 mm

L001EP00
2-delige set

Beschikbaar in: M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

L001EX00
2-delige set

Beschikbaar in: M3, M4, M5, M6, M8, M10 en M12

www.dormerpramet.com
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Breng nieuwe oplossingen aan het 
oppervlak

SCOTCH-BRITE™ Precision Surface Conditioning schijven - 
de eerste in zijn soort.

“Precision Surface Conditioning” is de nieuwste toevoeging aan het 
Scotch-Brite assortiment en is voorzien van 3M Precision-Shaped Grain 
schuurmineraal. Dit mineraal is in de markt vooral bekend dankzij de 3M 
Cubitron II producten en staat synoniem voor de snelste materiaalafname.
 
De nieuwe Extra Coarse grofte is ontwikkeld met het oog op veelzijdigheid 
en kan zelfs de fijnere (P150 en hoger) fiber- en lamellenschijven vervangen. 
Bijvoorbeeld: Voor het wegslijpen en finishen van een RVS TIG-las waren 
voorheen 2 of meer processtappen nodig.

In veel gevallen kan dat nu worden gedaan in slechts 1 stap. Naast een 
besparing in tijd, is ook de kans op beschadiging door te grof schuren verleden 
tijd.
 
Geschikt voor: 
RVS , Aluminium en zachte metalen, koolstofstaal en meer.
 
• Bevat 3M Precision-Shaped Grain voor een snelle snijwerking en een 

lange levensduur
• 5 verschillende groftes voor een groot aantal toepassingen van reiningen 

en finishen tot ontbramen en licht slijpwerk
• Uitstekende duurzaamheid, ook bij hogere toerentallen
• Verbeterde heldere, levendige kleuren maken identificatie gemakkelijker

Vraag een demonstratie aan bij uw Rubix accountmanager.
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VHB™ Hoogwaardige verbindingstapes

Het beproefde alternatief met hoge sterkte voor mechanische 
bevestigingsmiddelen.

Met 3M™ VHB™ Tapes behoudt u consistentie in het hele proces, van schets 
tot constructie, en rekent u af met zichtbare en lelijke bevestigingsmaterialen, 
zoals bouten en schroeven. Met deze hoogwaardige, dubbelzijdige 
acrylaatschuimtape maakt u snel en gemakkelijk een duurzame verbinding 
die in de loop van de tijd alleen maar sterker wordt.

Voordelen
• Ontwerpvrijheid, een schonere esthetiek (geen sluiting op het display)
• Verminderde ruis, trillingen en ruwheid
• Gebruik lichtgewicht en ongelijke materialen
• Snel en eenvoudig om de productiviteit te verbetere
• Bewezen prestaties (40+ jaar)

Eigenschappen
• Directe hechting – hecht bij eerste contact voor direct gebruik
• Hoge bestendigheid tegen veroudering – uitstekende duurzaamheid 

dankzij acrylaatchemie
• Vervormbaarheid – de tape is flexibel en past zich aan de onregelmatige 

contouren van stijve ondergronden aan
• Uitzetten en krimpen – visco-elastisch acrylaatschuim kan worden 

toegepast op ongelijke ondergronden met verschillende uitzettings- en 
krimpsnelheden, zoals plastic gebonden aan metaal

• Superieure buitenprestaties, UV- en oplosmiddelbestendig - 
Acrylaatchemie staat garant voor superieure buitenprestaties

• Uitstekende afdichtingseigenschappen – dankzij de gesloten cellen 
biedt acrylaatchemie een permanente afdichting tegen water, vocht 
en meer



Zodra de eerste artikelen zijn verzonden, wordt de track & trace informatie getoond met inzicht in real time over de 
afleverstatus (besteld, verpakt, onderweg, afgeleverd).

Ontdek order tracking op onze webshop!
De Rubix webshop en App bieden ons uitgebreid assortiment met 
realtime prijzen, voorraadbeschikbaarheid en track & trace. 

Naast de track & trace optie bieden wij u ook de volgende digitale oplossingen:

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:
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, pakbon en factuur worden volledig 
automatisch met elkaar uitgewisseld.

nl.rubix.com be.rubix.com

Order tracking stelt u in staat 
om in detail de status van uw 
zendingen te zien.


