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Power Transmission

Plug and Play: one-stop-shop voor 
predictief onderhoud

SKF Plug and Play - betrouwbare rotatie binnen handbereik
SKF Plug and Play is een one-stop-shop voor predictief onderhoud. Gebruik 
dit instapmodel om gegevens te verzamelen, trends af te leiden en actie te 
ondernemen voordat machinestoring optreedt.

Met SKF Plug and Play is het voorspellen van problemen met roterende 
machines eenvoudig. SKF QuickCollect biedt een intuïtieve sensor verbinden 
met een handige mobiele app voor een snelle analyse en geeft toegang tot 
diagnostiek en correctieve maatregelen.

Een belangrijk voordeel is dat het niet nodig is om nieuwe technici in dienst te 
nemen of te investeren in complexe systemen.

NIEUW: Infrarood thermometer TKTL serie
SKF biedt een breed gamma aan draagbare, lichte en gebruiksvriendelijke 
infraroodthermometers voor thermische inspecties. Deze draagbare 
instrumenten helpen u om temperatuurverschillen te detecteren in technische 
en niet-technische toepassingen, dit om informatie waar te nemen over 
afwijkingen in de werking.

Nieuw: SKF Stroboscoop TKRS serie
De nieuwe SKF Stroboscoop TKRS 41 is een stroboscoop met hoge prestaties 
voor het visueel inspecteren van draaiende machines en voor het bepalen 
van de machinesnelheid. De ingebouwde lasersnelheidsmeting en eenvoudige 
bediening helpen gebruikers om snel de juiste flitssnelheid in te stellen en 
duidelijke "bevroren" beelden te verkrijgen voor inspectie.

Om ervoor te zorgen dat lagers lang meegaan, is het belangrijk 
om de conditie van machines en lagers te bepalen terwijl ze in 
bedrijf zijn. Met een goed predictief onderhoudsprogramma zal 
uw onderhoudspersoneel niet langer in de firefighting-modus 
zitten, zal de stilstandtijd van machines worden verminderd 
en zullen de totale onderhoudskosten dalen. Om u te helpen 
de maximale levensduur uit uw lagers te halen, heeft SKF een 
breed scala aan instrumenten ontwikkeld voor het analyseren 
van de kritische bedrijfsomstandigheden die van invloed zijn op 
de prestaties van lagers en machines.

Selecteren en
kopen van een lager

Montage

Smering

Basis 
Conditie
bewaking

Uitlijning

Demontage



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

READY TO LIFT OFF TO THE

WORLD OF  
MAINTENANCE

Explore the next level  
of automatic lubrication: 
simalube IMPULSE connect

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

Uw voordelen met simalube IMPULSE connect
n		Kostenbesparingen door snellere, eenvoudigere en veiligere controles
n		Gemakkelijker toezicht, duidelijke en uitgebreide weergave van de 

huidige bedrijfsstatus
n		Beheer van smeerpunten in Lubechart
n		Digitale app-ondersteuning: Gebruikersbegeleiding in de vorm van 

geani-meerde installatie- en bedieningsinstructies
n		Minder slijtage van de onderdelen door continue smering; in tijdmo-

dus onaf-hankelijk van temperatuur
n		Geen onderbrekingen van de productie voor onderhoud en controle, 

met als gevolg een grotere beschikbaarheid van de productie-installaties

Technische gegevens

simalube IMPULSE connect Automatische pulsdrukversterker voor 

simalube

Aandrijfsysteem Elektromechanisch

Stroomvoorziening Batterijen (alkaline) 6V 2.3Ah

Functieweergave LED-statusweergave groen/rood/blauw om de 10 
seconden. Bewaking van de bedrijfsstatus via app 
«simatec world of maintenance»

Connectiviteit De IMPULSE connect ondersteunt Bluetooth® Low En-
ergy 5.0 Standard. De verbinding heeft een bereik 
van maximaal 20m

Bedrijfstemperatuurbereik –10 °C tot +55 °C (14 °F tot 131 °F)

Volume smeermiddeldispenser 60ml, 125ml, 250ml

Geschikte smeermiddelen Vet tot NLGI 2 of olie

Download de app nu:
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Wat als u hete frituurolie zou kunnen 
gebruiken als smering voor uw lagers en 
hiermee de levensduur kunt verlengen?

Ongeplande stilstand van de fryer door lagerschade kan u een hele dag 
productie kosten. Aangezien de fryer vaak de bottleneck van de productie 
is, heeft stilstand een grote invloed op de kosten en de productiviteit. Een 
bijkomend probleem is dat een lagerschade kan leiden tot verontreiniging 
van het voedsel, met productafval als gevolg. Op basis van ervaring met deze 
toepassingen vervangt u de lagers van de fryer elke 6.000 uur - een kostbaar 
en tijdrovend proces op zich. Maar zelfs deze conservatieve aanpak kan niet 
volledig garanderen dat u geen tijd, productiviteit en inkomsten verliest door 
onvoorziene lagerschade. 

Wat als u...
• de levensduur van de lagers in de fryer kunt verdubbelen en tegelijkertijd 

ongeplande stilstand kunt verminderen? 
• de kans op verontreiniging van uw frituurolie door smeermiddelen kunt 

verminderen? 
• de financiële en milieukosten van lageronderhoud en vervanging kunt 

verminderen? 

Voorkom potentiële storingspunten door de afdichtingen te elimineren en de 
frituurolie te gebruiken als lagersmering.

Voorkom voedselverontreiniging als gevolg van lekkend 
lagervet
Een speciale hoge temperatuur PEEK kooi, zeer slijtvast, plus roestvast 
stalen lagermaterialen in een corrosiebestendige behuizing voorkomen de 
ontwikkeling van corrosie - een van de meest voorkomende oorzaken van 
schade.

Deze innovatieve oplossing laat olie in het lager dringen en fungeren als een 
effectief smeermiddel, waardoor traditioneel nasmeren met vaste intervallen 
overbodig wordt. De levensduur van het lager kan hierdoor verlengd worden 
tot 16.000 uur. Dit elimineert tevens het risico dat vet wordt weggespoeld 
tijdens de productie, waardoor de voedselveiligheid verbetert.

Bespaar tijd en geld op lageronderhoud
Door het elimineren van het smeermiddel besparen de nasmeervrije SKF fryer 
lagerunits u tijd en geld, terwijl u tegelijkertijd bijdraagt aan een beter milieu 
door het verminderen van de afvoer van vet en gebruikte lagers.

Wat u wint
Met nasmeervrije SKF fryer lagers, kunt u:
• de gemiddelde tijd tussen vervanging (MTBR) aanzienlijk verlengen, tot 

ten minste tweemaal die van traditionele lagers. 
• de noodzaak tot nasmering elimineren, waardoor vetlekkage wordt 

voorkomen met een positief effect op de voedselveiligheid en het milieu
• aanzienlijke kostenbesparingen realiseren in materialen en arbeid als 

gevolg van vermindering van ongeplande stilstandtijd.

Traditionele lagers in de fryer moeten regelmatig nagesmeerd 
worden om deze betrouwbaar te houden. De lagers kunnen 
echter snel verslechteren, omdat ze worden blootgesteld aan 
bakolie van 180°C en veelvuldig uitkoken met agressieve 
stoffen. Wanneer dit tot lagerschade leidt, kan de productie tot 
stilstand komen.
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Self-Lube® lagers zorgen voor een 
langere levensduur

Met de introductie van de robuuste S-design afdichting op alle inserts met 
een diameter tot maximaal 100 mm biedt NSK nu verbeterde afdichtings- 
en levensduurprestaties voor zijn complete markt-leidende reeks RHP Self-
Lube® gemonteerde lagerunits, inclusief hoge- en lage temperatuur HLT 
versies.

De S-design afdichting, die eerder alleen beschikbaar was voor Self-Lube® 
units met een boring tot 45 mm, biedt als voordelen grotere robuustheid en 
lagere torsiekracht. De afdichting bestaat uit een sterke stalen vorm, die stevig 
in de buitenring van het lager is gemonteerd, en een flexibele nitrilrubberen 
afdichtingslip die contact maakt met de fijngeslepen binnenring voor lage 
wrijving en een beter afdichtingsvermogen.

De introductie van de S-design afdichting binnen het complete Self-Lube® 
programma is een verdere uitbreiding van de reeks afdichtingsopties die 
al beschikbaar zijn voor lagers die op grote schaal worden toegepast 
onder zware bedrijfsomstandigheden. Naast de S-design is er de Flinger 
afdichting voor meer agressieve omgevingen. De Flinger afdichting biedt een 
hoger beschermingsniveau zonder dat dit ten koste gaat van de nominale 
lagersnelheid dankzij de contactloze ´Flinger Seal´ lip. Het vormt een 
eerstelijns barrière tegen vervuiling en verbetert zo de levensduur van het 
lager.

Bij de meest zware omstandigheden worden drievoudige lipafdichtingen 
gemonteerd om het lager te beschermen en de levensduur te verlengen. Deze 
Triple Lip Seal biedt de hoogste bescherming met drie afdichtingslippen 
die contact maken met de binnenring van het lager. Er kan weliswaar 
enige verlaging van het nominaal toerental optreden als gevolg van deze 
configuratie, maar in de toepassingen waarin deze afdichting wordt gebruikt - 
zoals op landbouwmachines - is dit doorgaans geen probleem.

De efficiëntie van de afdichtingen en de wrijvingsarme werking van alle Self-
Lube® afdichtingsopties zijn sterk verbeterd door het initiatief van NSK om 
de loopbanen op alle Self-Lube® inserts superfijn af te werken. Dit resulteert 
in een stillere werking van de lagers en een langere levensduur van de lagers 
onder marginale smeringsomstandigheden.

De Self-Lube® units hebben de complexiteit van de lagers en de 
montagekosten verlaagd door de lagerunits compleet geassembleerd te 
leveren, zodat ze direct kunnen worden ingebouwd. Dit biedt ontwerpers de 
mogelijkheid om specifieke lagerproblemen met betrekking tot de complexiteit 
van de componenten, de montage, alsmede het onderhoud en de levensduur 
van de lagers in ruwe omgevingen eenvoudig en economisch op te lossen.

Self-Lube® lagers bieden voordelen in de algemene maakindustrie, 
voedselverwerking, goederenbehandeling en landbouwtoepassingen. Ze 
zijn leverbaar in meerdere versies om te kunnen voldoen aan specifieke 
toepassingseisen. Het gaat hierbij om HLT versies voor gebruik bij hoge en lage 
temperaturen; roestvaststalen Molded Oil units voor water-/foodtoepassingen 
en corrosiebestendige Silver-Lube® en Life-Lube® kunststof behuizingen, 
de laatste met Molded Oil inserts voor toepassingen waar contact met 
water en procesvloeistoffen onvermijdelijk is, een uitmuntende chemische 
bestendigheid vereist is en langdurige smering essentieel is.

NSK biedt verbeterde afdichting, stillere werking en langere 
levensduur bij marginale smering met Self-Lube® gemonteerde 
lagers.
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LAGER MONTAGE GEREEDSCHAPSET
FT 33 STROOMGEÏSOLEERDE LAGERS

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

Bij elektromotoren kunnen omstandigheden optreden waardoor stroom 
via de lagers wordt doorgeleid. Deze stroomdoorgang kan het lagerstaal 
beschadigen en heeft een zeer nadelige invloed op de levensduur en de 
betrouwbaarheid van de aandrijving. Al meer dan 30 jaar leveren wij 
uit voorraad een van de belangrijkste oplossingen om deze schade te 
voorkomen: AKN stroomgeïsoleerde lagers. 

Deze lagers zijn voorzien van een keramische coating op de buitenring die 
de stroomdoorgang voorkomt. De inbouwmaten en toleranties zijn gelijk aan 
die van standaard lagers. Daardoor kan de elektromotor eenvoudig worden 
voorzien van een upgrade in de vorm van een stroomgeïsoleerd AKN lager. 

Daarnaast wordt - in combinatie met een stroomgeïsoleerd lager - ook 
steeds vaker een Aegis aardingsring gemonteerd met bijbehorende 
aardingslitze. Ook voor die producten kunt u bij Rubix terecht. 

Bestelnummer Prijs

03500366 € 485,00

Verhuur

Hydraulische moeren
Het monteren van lagers met een conische boring en het demonteren van 
lagers die op druk- of trekbussen zijn gemonteerd, kan een moeilijke en 
tijdrovende taak zijn. Deze problemen kunnen worden geminimaliseerd door 
gebruik te maken van hydraulische moeren met hoge opdrijfkrachten. 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.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via bearings@rubix-group.nl.

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.

mailto:bearings@rubix-group.nl
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Robotics
• Robots & Cobots
• 3D Ontwerp
• 3D Printing
• Productieautomatisering
• ‘Turn-key’ oplossingen

Linear
• Lineaire componenten
• Lineaire geleidingen
• Lineaire transmissies
• Lineaire modules
• Lineaire motion systemen

Service
 
• Paneelbouw
• E-plan
• 3D CAD ontwerp
• Reparatie en onderhoud
• 24/7 Service

Motion
 
• Drives
• Motion
• Controls
• Productieautomatisering
• ‘Turn-key’ oplossingen

Smart automation-oplossingen

MCA linear

Samen creëren en innoveren
Wij richten ons op gebruikers van lineaire transport- en bewegingssystemen. 
Hierbij streven we een leidende positie na binnen de afnemers van 
componenten en systemen en willen we dé constructieve, technische partner 
zijn voor onze klanten. Ons team van deskundige productspecialisten staat 
voor u klaar met veel inzicht in complexe, technische vraagstukken. Samen met 
u werken wij aan de meest optimale en duurzame oplossingen lineairtechniek, 
de wereld van morgen. Klantgericht, kennis en inzicht, kwaliteit en optimale 
advisering is wat ons bindt en onderscheidt. Wij staan klaar.

T: +31 (0)571 27 20 10 | E: info@mcabv.nl | www.mcabv.nlContact:

mailto:info@mcabv.nl
http://www.mcabv.nl


LICHTER, FLEXIBELER EN 
GEBRUIKSVRIENDELIJKER
Introductie van MXT™, de innovatieve hydraulische oplossing van Gates die speciaal is ontworpen om 
te voldoen aan de veranderende toepassingsuitdagingen: een lager gewicht van de apparatuur, eenvoudigere 
slangmontage en kortere montagetijd. MXT™ is een universeel toepasbaar en hoogwaardig product 
dat prestaties levert die de industrienormen overstijgen en dat is vervaardigd met een hoogwaardige 
versteviging en een robuuste, slijtvaste rubberen afdekking. De MXT™ voldoet aan de behoeften 
van uiteenlopende toepassingen, waardoor u uw voorraad kunt consolideren terwijl u precies 
de slang krijgt die u nodig hebt, wanneer u die nodig hebt.

MXT™

DE VOLGENDE GENERATIE PREMIUM HYDRAULIEK

WWW.GATES.COM

, de innovatieve hydraulische oplossing van Gates die speciaal is ontworpen om 
te voldoen aan de veranderende toepassingsuitdagingen: een lager gewicht van de apparatuur, eenvoudigere 

 is een universeel toepasbaar en hoogwaardig product 
dat prestaties levert die de industrienormen overstijgen en dat is vervaardigd met een hoogwaardige 

 voldoet aan de behoeften 
van uiteenlopende toepassingen, waardoor u uw voorraad kunt consolideren terwijl u precies 
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Fluid Power & Flow

Een ventiel met grote doorstroming met hoge drukken, bewezen 
technologieën, nieuwe materialen, uitgebreider assortiment van accessoires, 
talrijke montage opties en eenvoudige bediening. Dat is wat hedendaagse 
ventielen moeten bieden! 

Voorgeassembleerde ventieleilanden kunt u zelf samenstellen, hiermee 
bespaart u op assemblagetijd en bestelkosten. Combinaties van 
elektromechanische en pneumatisch bediende ventielen zijn mogelijk. 

Product kenmerken:
• Scherpe prijs; tot 70% goedkoper voor bepaalde modellen
• Spoel is inbegrepen bij de prijs
• Robuust ontwerp, Festo kwaliteit
• Hoge flow, drukbereik tot 10 bar
• lP65 gewaardeerd met socket, IP67 optioneel
• Vele varianten met extra functies beschikbaar
• Uit voorraad leverbaar

Neem contact op met uw Rubix contactpersoon voor meer informatie

SCVA  VEILIGHEIDSVENTIELEN

ZENIT DG BLUEPRO POMP ZENIT GR BLUEPRO POMP

ZENIT DG STEEL POMP

De SCVA  en SCSQ serie biedt 
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  bent u verzekerd van 
een zeer snelle ontluchting.  Deze producten 
van Norgren hebben een geïntegreerde 
veiligheidsdemper. Voor alle versies kijk op 
de website: www.norgren.com.

Gietijzeren dompelpompen met teruggetrokken 
waaier voor vervuild water. De asafdichting van 
de DG BluePro dompelpompen bestaat uit 
een dubbele silicium carbide mechanical seal 
die back-to-back gemonteerd zijn. Daarnaast 
is er een extra V-ring direct in contact met de 
vloeistof. 

Gietijzeren versnijdende dompelpompen 
voor rioolwater. De asafdichting van de GR 
BluePro dompelpompen bestaat uit een 
dubbele silicium carbide mechanical seal die 
back-to-back gemonteerd zijn. Daarnaast is 
er een extra V-ring direct in contact met de 
vloeistof.

Roestvaststalen dompelpompen met 
bovenuitlaat en teruggetrokken waaier. Deze 
dompelpompen zijn uitgevoerd met een 
bovenuitlaat waardoor ze uitermate geschikt 
zijn voor kleine ruimtes. Door de geïntegreerde 
koelmantel kunnen deze pompen ook half 
ondergedompeld werken en zijn deze geschikt 
tot een maximale vloeistof temperatuur van 
40°C. De pompen zijn geheel vervaardigd uit 
roestvaststaal AISI 304.

Type Poortaansluiting Prijs

SCVA101DE1A02400 G1/2 v.a. €500,00

Bestelnummer Type Specificatie Prijs

A0138513 1BZEDP752 50/2/G40V 230V AUT € 421,50
A0138510 1BZEDP772 100/2/G40V 230V AUT € 549,36
A0138512 1BZEDP792 200/2/G50V 230V AUT € 747,46

Bestelnummer Type Specificatie Prijs

A0138517 1EZEDP732 150/2/G40H 400V AUT € 955,40

Bestelnummer Type Specificatie Prijs

A0138515 1BZEDP810 37 M5 0 TCG 10/SH 230 AUT € 334,40
A0138516 1BZEDP840 75 M5 0 TCG 10/SH230 AUT € 443,98

Magneetventielen, een veelzijdige keuze voor 
eenvoudige en kosteneffectieve pneumatische sturingen
De VUVS serie met een complete serie schuifventielen en de 
geïntroduceerde klepzitting ventielen bieden een geweldig 
goed alternatief voor bestaande ventielen in de markt. 

http://www.norgren.com


BOUTVERWIJDERSET
Unieke set  voor het eenvoudig verwijderen van een afgebroken bout

www.dormerpramet.com

20 

A002

P102 - Boutverwijderset

NIEUW

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

• Frees de gebroken bout vlak

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

• Boor een gat in de bout voor de tapeinduithaler

• Verwijder de bout met de tapeinduithaler

Simply Reliable

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

verkrijgbaar in vijf verschillende maten M6 - M14

Bekijk het instruc� efi lmpje!

Bestelnummer Dormer nummer Omschrijving Prijs
20039061 S-P102M6 Boutverwijderset M6-M8 € 30,06
20039062 S-P102M8 Boutverwijderset M8-M10 € 30,54
20039063 S-P102M10 Boutverwijderset M10-M11 € 43,01
20039064 S-P102M12 Boutverwijderset M12-M14 € 44,50
20039065 S-P102M14 Boutverwijderset M14-M16 € 65,04

www.dormerpramet.com

http://www.dormerpramet.com
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Tools & General Maintenance

FLEXI-CUT DOORSLIJP- EN ONTBRAAMSCHIJF

SNIJOLIE

Standaard: NF 12413 - OSA-
label. Doorgezet asgat, kom, 
2-in-1 schijf. Voor veilig slijpen 
en ontbramen. Diameter 
cilinderboring 22,23 mm. 
Dikte 2 mm.

Snijolie voor verspanende werkzaamheden met 
metalen (ferrometalen, roestvast of vuurvast staal). 
Vermindert de wrijving. Vereenvoudigt ponsen op 
hoge snelheid. Zorgt voor een langere levensduur 
van het gereedschap.

Bestelnummer Ø mm Prijs

23180192 115 € 1,82
23180195 125 € 1,89

Bestelnummer Inhoud Prijs bij afname 12 stuks

07850100 650 ml € 10,07

met 125mm schijf, heeft een hoge snelle slijpsnelheid en een 
koolborstelloze motor, die o.a. zorgt voor minder slijtage dus 
minder onderhoud en geen prestatie vermindering bij gebruik met 
verlengsnoeren en/of generatoren. De elektronische rem stopt de machine 
binnen 2 seconden nadat de dodemansschakelaar is losgelaten. 
De vervangbare filters minimaliseren schade veroorzaakt door het 
binnendringen van voorwerpen in de motor. Deze haakse slijper is 
uitgevoerd met een spindelblokkering, aanloopstroombegrenzing, 
thermische beveiliging, overbelasting-, terugslag- en herstartbeveiliging.

De HiKOKI 1.320W G13BYEQ haakse slijpmachine,

Kijk voor meer informatie op:
hikoki-powertools.nl

BAHCO ERGONOMISCH  
GEREEDSCHAP: 

MET MINDER KRACHT 
HETZELFDE DOEN

Herhaling, slechte houding, (teveel) krachtsinspanning, te weinig rust. 
Dit kan allemaal leiden tot lichamelijke klachten.  

Door het gebruik van Bahco ERGOTM gereedschap kunt u 
overbelasting van uw spieren voorkomen.

BAHCO_Advertentie_170b_160h_Ergo_2021_HR.indd   1BAHCO_Advertentie_170b_160h_Ergo_2021_HR.indd   1 23-8-2021   10:53:5723-8-2021   10:53:57

Wij kunnen in onze kalibratiewerkplaats en in samenwerking met onze 
leveranciers 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.

Neem voor een afspraak contact met ons op via:
E: verkoop@toolingcb.nl
T: +31(0)182 58 78 40
W: www.toolingcenterbenelux.nl/kalibratie

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 

mailto:verkoop@toolingcb.nl
http://www.toolingcenterbenelux.nl/kalibratie
hikoki-powertools.nl


ESG - Environmental, 
Social, Governance
Duurzaamheid bij Rubix

ESG-missie en -doel
Wij streven ernaar ons doel op duurzame wijze 
te bereiken door oplossingen te bieden die 
de efficiëntie van de productieprocessen van 
onze klanten verbeteren en de milieu-impact 
van zowel onze eigen activiteiten als die van 
onze klanten verminderen. Wij willen ervoor 
zorgen dat ons bedrijfsmodel op een sociaal en 
ecologisch verantwoorde manier waarde creëert 
voor de belanghebbenden, waarbij in onze hele 
waardeketen de hoogste ethische en zakelijke 
normen gehanteerd worden.

ESG-praktijken (environmental, social, governance) vormen 
een integraal onderdeel van ons bedrijfsmodel en onze 
strategische groeiprioriteiten. Als Europaˇs grootste distributeur 
van onderhouds-, reparatie- en revisieproducten en -diensten 
(MRO, maintenance, repair en overhaul) kunnen wij via onze 
activiteiten een aanzienlijke invloed uitoefenen op ESG-kwesties 
en bevinden wij ons in een unieke positie om onze klanten en 
leveranciers te ondersteunen bij hun ESG-doelstellingen.

Onze ESG-strategie is gericht op drie 
hoofdgebieden

Klanten
Onze klanten ondersteunen op hun weg naar 
duurzaamheid door efficiëntie te bevorderen via 
ons product- en dienstenaanbod, waaronder 
voorraadbeheer door leveranciers, Insite™ en 
technische diensten zoals de vermindering van 
luchtlekkage en conditiebewaking.
 
Zorg voor het milieu
Het zo efficiënt mogelijk leveren van de multi-
specialistische waardepropositie van Rubix om 
de directe milieueffecten van onze activiteiten 
te verminderen, evenals de indirecte effecten die 
voortvloeien uit onze positie als de link tussen 
duizenden leveranciers en honderdduizenden klanten.
 
Mensen
Het beschermen van het welzijn van onze medewerkers, 
het investeren in en ondersteunen van hun professionele 
ontwikkeling en het streven naar een inclusieve en 
diverse organisatie.

rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com12



ESG bij Rubix

EcoVadis
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Onze ESG-strategie wordt ondersteund door een sterke en transparante 
bestuursstructuur, een kader voor naleving en beleid, en de Gedragscode 
en Ethiek van de groep voor onze werknemers en zakenpartners. Wij hebben 
KPIˇs ontwikkeld en blijven die verbeteren zodat we onze vooruitgang kunnen 
blijven toetsen aan onze ESG-targets en -doelstellingen.

Onze focus op milieu-initiatieven omvat het terugdringen van de uitstoot 
van broeikasgassen, het verminderen van ons gebruik van energie, 
verpakkingsmateriaal, water en andere hulpbronnen, en het verminderen 
van het afval dat wij produceren. Wij werken ook samen met onze klanten 
om te begrijpen hoe wij met hen kunnen samenwerken en hen kunnen 
ondersteunen bij het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Wij 
willen deze inspanningen uitbreiden naar onze leveranciers om de uitstoot 
van broeikasgassen in onze volledige toeleveringsketen te evalueren en te 
verminderen.

EcoVadis is een van ̌ s werelds grootste leveranciers van duurzaamheidsratings, 
die betrekking hebben op een breed scala aan niet-financiële ESG-criteria, 
waaronder milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en aanbestedingsimpact. 
De evaluaties van EcoVadis genereren bedrijfsscorecards en ratings (brons, 
zilver, goud) op basis van materiële kwesties met betrekking tot de omvang, 
de locatie en de branche van het bedrijf.

In 2020 wisten we onze zilveren rating van EcoVadis te behouden, waarmee 
we in de top 30% van onze branche zitten. Ook hebben we onze score van 
2019 weten te verbeteren.

Onze klanten kunnen EcoVadis-scorecards integreren in hun bedrijfspraktijken 
(zoals leveranciersregistratie, naleving, sourcing en leveranciersprestaties 
en relatiebeheer), waardoor duurzame aanbestedingsbeslissingen 
aangestuurd worden en handelspartners die op één lijn zitten met hun 
duurzaamheidspraktijken positief gestimuleerd worden.

Wij zijn van plan om ons in 2022 aan te sluiten bij het EcoVadis-platform voor 
bedrijfsoplossingen, waardoor wij onze ESG-strategie en -initiatieven kunnen 
integreren met die van onze belangrijkste leveranciers.

Lees het volledig ESG rapport op: www.rubix-group.com/sustainability/

In 2020 hebben wij een vijfjarig milieu-stappenplan opgesteld
met gedetailleerde acties om onze milieu-impact te vermin-
deren en de transparantie te vergroten. Onze ambities 
raken elk aspect van ons bedrijf, waaronder gezondheids- en 
veiligheidspraktijken, het ondersteunen van voortdurende 
educatie en het samenwerken met onze leveranciers 
om innovatieve, op duurzaamheid gerichte oplossingen 
te ontwikkelen om het ESG-traject van onze klanten te 
vergemakkelijken.

Duurzaamheid

http://www.rubix-group.com/sustainability/


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

Duurzaamheid

Cost Saving met Total Belting

Belfeld T +31 (0)77 475 99 99 Apeldoorn T +31 (0)55 360 51 31 | E verkoop@total-belting.nl | W www.rubix-group.nl/total-belting/Contact:

Total Belting werkt continu aan verbeteringen van transport-
banden bij onze relaties. Bij Bakkerij Bergbanket BV te 
Moerkapelle realiseerden wij 3 gelijktijdige verbeteringen.

Situatie
1) Vervuiling van de huidige banden leidt tot afkeur
2) Productiestilstand is te hoog bij vervanging van een transportband
3) Broodjes rollen met regelmaat van de band  

Door de materiaalkeuze van de transportbanden ontstaat er vervuiling in en 
op de band waardoor deze afgekeurd wordt (bacteriegroei). 
Omdat de transportbanden eindloos geplaatst moeten worden, gaat er veel 
productietijd verloren:  per vervanging zo’n 4 uur. De huidige transportbanden 
lopen niet goed in de gewilde “trogvorm” en hebben te weinig grip waardoor er 
met regelmaat broodjes op de grond vallen (productie derving).

Aanpak
Na het observeren en analyseren van de problematiek heeft Total Belting 
in combinatie met de bandproducent een oplossing gevonden die de drie 
genoemde problemen in één keer oplost.

Volta was DE oplossing!
De duurzame band waar bacteriegroei geen kans krijgt is custom-made 
uitgevoerd. Om de gewenste trogloop te krijgen hebben we gezamenlijk 
testen gedaan en is de band van midden-sleuven voorzien. Door de frictie 
van het bandmateriaal en de trogvorm zijn er geen broodjes meer van de 
band gevallen. De sleuf-perforatie is door de producent machinaal uitgevoerd 
(265 stuks per band - bandlengte 8500mm). En als klap op de vuurpijl, de 
vervangingstijd van de band is teruggedrongen van 4 naar 1 uur!

 Conclusie
• Minder productiederving (tijd én product)
• Kortere vervangingstijd
• Geen vervuiling die tot afkeur leidt

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel dan nu voor een afspraak zodat wij de mogelijkheden met u kunnen 
bespreken. 

mailto:verkoop@total-belting.nl
http://www.rubix-group.nl/total-belting/
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Duurzaamheid

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.

-U
P-TIME-

-P R O D U CT-

mailto:olaf.maters@rubix-group.nl
mailto:adri.laurens@rubix-group.nl
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In een fabriek waar compressoren worden gebruikt, gaat ongeveer 30% van 
de elektriciteitsrekening naar de werking ervan. Daarvan gaat gemiddeld 20% 
tot 40% verloren door luchtlekken, wat een aanzienlijke kostenpost is voor het 
bedrijf, vooral als er meerdere leidingen op meerdere locaties zijn. 

Onze luchtlekkage-onderzoeken helpen u om deze onnodige kosten inzichtelijk 
te maken en gezamenlijk te verminderen en ondersteunen tegelijkertijd uw 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

Audit
Als u vermoedt dat u luchtlekken hebt, stemmen we de omvang van het 
onderzoek met u af voordat onze lokale technici de uitgebreide audit uitvoeren 
met behulp van de modernste instrumenten. Het resultaat wordt geregistreerd 
op ons speciale platform, dat ons in staat stelt om de onderzoeksresultaten 
lokaal aan te leveren, maar ook om gecentraliseerde rapportage over alle 
locaties en markten te bieden. 

Het auditrapport bevat informatie over elk lek, inclusief foto's, details van het 
energieverlies, de kosten en de CO2-impact op jaarbasis. Het rapport bevat 
ook de onderdelen en acties die nodig zijn om het probleem te verhelpen, 
waarbij Rubix u kan ondersteunen. 

Reparatie
Als u akkoord gaat met de reparaties, kan Rubix een terugverdientijd van 
de reparatiekosten aangeven. Zoals u van ons gewend bent, kunnen wij de 
benodigde onderdelen leveren maar ook de reparaties voor u uitvoeren. 
Daarna kunnen wij terugkeren naar de locatie en de audit opnieuw uitvoeren 
om te controleren of de vervolgacties de verwachte voordelen hebben 
opgeleverd. De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van 
de locatie en het bijbehorende perslucht systeem. Er zal een minimum van 
één monteur zijn om de audit uit te voeren en wij rekenen per monteur, per 
dagdeel. In veel gevallen zijn de kosten van het onderzoek binnen een aantal 
maanden nadat de reparaties zijn uitgevoerd terugverdiend.

Persluchtsystemen worden op grote schaal gebruikt in de industrie. Op elke site die er gebruik van maakt, zijn luchtlekkages de 
grootste bron van vermijdbare energieverspilling. Onze onderzoeken naar luchtlekkages helpen om de efficiëntie te verbeteren, de 
kosten te verlagen en de impact op het milieu te minimaliseren. 

Onderzoek naar luchtlekkage 
voorkomt energieverspilling

Duurzaamheid

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

Klantbehoeften Voordelen

• Uptime
• Duurzaamheid
• Safety
• Lager energieverbruik

• Kostenbesparing
• CO2 vermindering
• Transparantie tussen sites door 

managementrapportage
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Onderzoekers aan de TU Delft ontdekten dat een nieuw soort grondstof 
kan worden gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® 
zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie 
waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare 
korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald 
met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum.

Kaumera Gum is een viskeuze vloeistof die een zeer waardevolle grondstof 
is als vervanging voor veel fossiele chemicaliën in vele sectoren. Er zijn 
wereldwijd twee Kaumera Gum producties. Eén in Zutphen waar met name 
Kaumera Gum wordt gemaakt uit afvalwater dat een hoog percentage 
zuivelafvalproducten bevat van FrieslandCampina en de tweede productie 
is in Epe.

Kaumera kan water vasthouden maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse 
toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie 
mogelijk. Denk hierbij o.a. aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen 
in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn 
weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken 
Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.

Deze twee pilotprojecten hebben een duurtest van ca. 3 jaar waarna dit 
verder wordt uitgerold binnen Europa. 

De partners van het Kaumera project zijn o.a.: (mede mogelijk gemaakt door 
de Europese Commissie via het LIFE programma.)

• Waterschap Rijn en IJssel
• Waterschap Vallei en Veluwe
• TU Delft
• Royal HaskoningDHV
• STOWA
• Energie en Grondstoffenfabriek

Bedu Pompen, onderdeel van Rubix, werd nauw betrokken bij dit unieke 
project en leverde vele pompen waaronder excentrische wormpompen, 
slangverdringerpompen, centrifugaalpompen en drukverhogingsinstallaties.
De kracht van Bedu Pompen was hier het meedenken met het proces en 
het selecteren van de beste oplossing voor iedere pomppositie. Dit alles is 
mogelijk door kennis en ervaring, het  brede leveringsprogramma industriële 
vloeistofpompen en het leveren van maatwerk. 

Grondstoffen worden schaars, dus moeten we circulair denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken de Nederlandse 
waterschappen op tal van manieren aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie 
én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Daarmee dragen ze bij aan een schonere, duurzame wereld. Een wereld met zo 
min mogelijk afval, maar met zo veel mogelijk schone energie en herbruikbare grondstoffen.

Bedu Pompen levert pompen aan 
Kaumera pilotproject bij RWZI Epe

T +31 (0)88 480 29 00 | E info@bedu.nl | W www.bedu.nlContact:

Duurzaamheid

mailto:info@bedu.nl
http://www.bedu.nl
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Duurzaamheid

VP-Hobe verbetert de business case voor de duurzame productie van 
hernieuwbare mineralen significant en draagt daarmee bij aan de 
kringlooplandbouw. Dit helpt de intensieve landbouw om significante stappen 
te zetten ten aanzien van de stikstofemissie.

Beschrijving van het proces
De mest wordt verzameld en vervolgens gescheiden in een dikke en dunne 
fractie. De dikke fractie wordt gedroogd tot 80-85% droge stof waarna het 
vervolgens wordt verkoold middels een thermochemisch proces. De output 
hiervan is Biochar. Biochar is houtskool die wordt geproduceerd door 
pyrolyse van biomassa in afwezigheid van zuurstof; het wordt gebruikt als 
bodemverbeteraar. 

De dunne fractie gaat door een speciale omgekeerde osmose installatie met 
een systeemdruk van ca. 60 bar. Het effluent is van dusdanige kwaliteit dat het 

geloosd kan worden op het oppervlaktewater. De afgescheiden fractie vormt 
een mineralen concentraat en wordt gebruikt als grondstof om vloeibare 
stikstof- en kali-meststoffen van te produceren.

Rol van Bedu pompen
Het rondpompen van de dunne fractie in de omgekeerde osmose installatie 
met een systeemdruk van ca. 60 bar zorgde voor een uitdaging. Bedu 
pompen ontwikkelde samen met Henk Willems van VP-Hobe een speciale 
magneetgedreven chemienorm centrifugaalpomp wat resulteerde in een 
betrouwbare oplossing. 

Zo is de pomp hermetisch gesloten waardoor er geen lekkage naar de 
omgeving kan optreden. Tevens zijn er o.a. speciale glijlagers toegepast en een 
in-line zelfreinigend filtersysteem.

VP-Hobe is een belangrijke klant van Bedu Pompen die complete installaties bouwt voor het verwerken van o.a. runder- en varkensmest. 
De installaties worden door VP-Hobe zelf ontwikkeld, gebouwd en inbedrijfgesteld. De focus ligt op een stabiel verwerkingsproces, 
waarbij behoud en terugwinning van mineralen centraal staat zonder nadelige emissies naar water, lucht en bodem.

Bedu Pompen speelt belangrijke rol in 
milieuvriendelijke mestverwerking met speciale 
magneetgedreven centrifugaalpompen.

T +31 (0)88 480 29 00 | E info@bedu.nl | W www.bedu.nlContact:

Kies voor 
prestatie.  
Niet voor stof.

In de 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W komt 
stofafzuiging samen met een toonaangevende snijsnelheid. 
Deze premium schuurschijf heeft een uniek schuurpatroon op 
een netrug, waarmee u nagenoeg stofvrij kunt schuren dankzij 
de legendarische 3M Precision-Shaped Grain-technologie. 
U werkt meer onderdelen per schijf af met minder stof in de 
omgeving, wat zorgt voor een hogere productiviteit zonder dat 
het gezondheidsrisico voor de werknemer toeneemt.

Profiteer van 3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W om de 
concurrentie in uw branche het hoofd te bieden, zowel binnen 
metaalproductie en houtbewerking als bij OEM-operaties in 
de lucht- en ruimtevaart, de scheepvaart, spoorwegen en de 
automobielindustrie.

3M Xtract™ Cubitron™ II 
Gaas-schijf 710W
Hoogwaardig product met 
patroon
• Unieke gatenconfiguratie
• Tot wel 97% stofafzuiging
• Toonaangevende snijsnelheid
• Vereist minder druk

3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W
Het eerste high-performance schuursysteem van 3M.

mailto:info@bedu.nl
http://www.bedu.nl
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Ervaar een compacte en lichte machine range met zware kracht.  
Door het aantal bewegende motoronderdelen te verminderen, hebben we 
de grootte en het gewicht weten te reduceren, maar het vermogen vergroot. 
HiKOKI koolborstelloze AC motoren zorgen voor duurzamer werken en een 
langere levensduur. Zelfs bij intensief gebruik.  
Er zijn geen koolborstels die vervangen moeten worden en er is geen risico  
op doorbranding of slijtage. En dankzij een siliconen coating wordt de 
elektronica beschermd tegen stof. Omdat koolborstelloze motoren een  
koelere werking hebben, kun je vertrouwen op een stabiele prestatie.  
Zelfs als er spanningsverlies ontstaat door het gebruik van verlengsnoeren.  
Het feit dat HiKOKI AC koolborstelloze motoren  
zijn voorzien van een zeer efficiënte omvormer,  
maakt ze geschikt voor motorgeneratoren die niet  
over een omvormer beschikken.

Slim. Duurzaam. Krachtig.
HiKOKI's eigen koolborstelloze motor technologie.

Kijk voor meer informatie op: 
hikoki-powertools.nl

Hoge materiaalkennis voor duurzame producten. 
Blickle polyurethaan loopvlakken. 

“Vraag om advies of een offerte bij uw Rubix Partner”

www.blickle.nl

Dit duurzame T-shirt is op de achterzijde voorzien 
van een raglan mouw-inzet. Ook verkrijgbaar in de 
nieuwe kleuren Army, Sahara, Denim en Sport Grey.

T- S H I RT   |   JAC O B

80% Bio katoen
20% gerecycled PET

190
gr/m2

Lightweight Insulation 

MASCOT®
WORKWEAR

Blijf warm met CLIMASCOT® 
- gemaakt van 35% gerecycled polyester

Bekijk hier: www.mascot.nl/climascot

Gemakkelijk bestellen 
via onze Rubix webshop

nl.rubix.com | be.rubix.com

Duurzaamheid

http://www.blickle.nl
http://www.mascot.nl/climascot
hikoki-powertools.nl
nl.rubix.com
be.rubix.com
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Duurzaamheid

Iedere dag houdt HAVEP zich bezig met het maken van een positieve impact 
door de vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo is er veel 
aandacht voor een leefbaar loon in de ateliers waar de werkkleding wordt 
geproduceerd en wordt er in de kleding zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van duurzame grondstoffen als bio katoen en recycled polyester. Daarnaast 
wordt er alles aan gedaan om de levensduur van de modellen te verlengen 
en via het collect & recycle programma geeft HAVEP oude werkkleding een 
tweede leven.

In de modellen van de populaire HAVEP Attitude collectie zijn de duurzame 
ambities ook terug te zien. Er is in de werkbroeken en overalls gebruik 
gemaakt van driedubbel gestikte naden en Cordura® versterkingen op 
kwetsbare plekken om de kleding langer mee te laten gaan. De revolutionaire 
HAVEP Attitude jeans doet de grenzen tussen werkkleding en casual kleding 
vervagen en bestaat zelfs voor maar liefst 66% uit gerecycled katoen! Het 
is echter een ijzersterke broek, die uitermate geschikt is voor zwaardere 
werkzaamheden en door de goede pasvorm en het ademende stretchdoek in 
de knieholtes voelt hij zeer comfortabel aan.

Wilt u graag meer weten over de duurzame HAVEP Attitude 
jeans of één van de andere duurzaamheidsinitiatieven 
van HAVEP? Ga dan naar www.havep.com voor 
meer informatie of neem contact op met uw Rubix 
contactpersoon.

HANDREINIGER NATURAL 2

Handreiniger voor vervuiling door 
mechanische onderdelen. Extra effectief 
dankzij de plantaardige microbolletjes. 
Bevat een huidbeschermende substantie 
en aloë vera (hydrateert en verzacht de 
huid). Verwijdert zeer hardnekkig vuil, 
zoals: minerale olie, afgewerkte olie, 
smeermiddelen, grafiet, metaaldeeltjes, 
roet. Bevat geen zeep, oplosmiddelen of 
kleurstoffen.

Bestelnummer Inhoud Prijs Bij afname van

14160052 4 ltr  € 33,46 4 st

HAVEP en Duurzaamheid

De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën 
ter wereld. Duurzaamheid is daarom een belangrijk thema in 
de werkkledingbranche en veel partijen zetten zich in om een 
bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de branche. Zo 
ook HAVEP!

ECO LINE PAPIEREN HANDDOEKEN

ECO LINE HANDDOEKDISPENSER ANTRACIET

Zacht en natsterke 2-laags papieren handdoeken met een groot en snel 
opnamevermogen. De handdoeken zijn embossed voor meer volume en 
verlijmd voor een hogere natsterkte. Eco Natural, de nieuwe generatie 100% 
gerecycled papier, vervaardigd uit kartonnen drank- en voedselverpakkingen. 
Uitstekende prestaties en 100% ecologisch.

Geproduceerd van het aluminium en kunststof 
restproduct van drankkartons. Daarmee wordt 
het volledige drankkarton herbruikt. Van de 
papiervezels wordt o.a. toiletpapier geproduceerd 
en de voorheen onbruikbare mix van polyethyleen 
en aluminium wordt gebruikt voor de productie 
van de dispenserlijn.

Bestelnummer Verpakking Prijs

14160300 Ds 3.800 st. € 43,22

Bestelnummer Prijs

14160314 € 35,25

http://www.havep.com
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Duurzaamheid

Er schuilt een bijzonder verhaal achter de veiligheidsschoenen van EMMA. 
Een verhaal dat ooit begon met de veilige en sociale werkvoorziening voor 
mijnwerkers van de Staatsmijnen in Zuid-Limburg. Nu, maar liefst 90 jaar 
later, is veiligheid en sociaal ondernemen voor EMMA nog steeds van het 
allerhoogste belang. Veiligheid voor de voeten, veilige arbeidsomstandigheden 
voor medewerkers én veiligheid voor het milieu. 

Good for the world, good for your feet
EMMA wil een positieve footprint achterlaten op mens en planeet. Het 
bedrijf heeft daarom een volledig circulair veiligheidsschoenen assortiment 
beschikbaar. Voor de productie van veiligheidsschoenen worden materialen 
met een langere gebruiksduur gebruikt. Bovendien zijn alle gebruikte 
materialen veilig voor het milieu én recyclebaar. Zo zijn EMMA’s circulaire 
schoenen PVC-vrij en zijn ze voorzien van een materiaalpaspoort. 

Lever je oude werkschoenen in!
Jaarlijks worden in Nederland en België meer dan 2 miljoen paar oude 
veiligheidsschoenen weggegooid. Dat is een schat aan grondstoffen, 
waarmee nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Bestel daarom 
jouw eigen inleverbox via Circular Footwear Alliance om ook jouw oude 
veiligheidsschoenen in te zamelen en in te leveren. Meer informatie vind je op 
www.cfalliance.eu en www.emmasafetyfootwear.com.

Safety for everybody
EMMA is er voor iedereen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert geavanceerde 
veiligheidsschoenen en -laarzen voor maar liefst elf verschillende 
bedrijfssectoren/-industrieën. Hiertoe behoren ook een chique businessline, 
duurzame werksokken, inleg- en steunzolen en (semi)-orthopedische 
veiligheidsschoenen voor werknemers die gecertificeerd veiligheidsschoeisel 
dienen te dragen. EMMA veiligheidsschoenen zijn namelijk ISO 20345:2011 
gecertificeerd, en daarmee 100% veilig voor je voeten.

Mobiele passervice
EMMA en Rubix schenken aandacht aan medewerkers. Kwaliteit staat 
bij beide bedrijven voorop en dat resulteert in een sterke combinatie. De 
passervice van EMMA is één van de services waar we met Rubix het verschil 
mee maken. We komen bij jouw bedrijf langs om medewerkers te voorzien 
van de juiste schoen met de perfecte pasvorm. Samen zorgen we dus voor 
de juiste schoen, met de juiste aandacht. Kortom: een samenwerking die ons 
in staat stelt om jouw medewerkers een passende oplossing te bieden op het 
gebied van veiligheidsschoenen.

Bescherming, functionaliteit, draagcomfort en tevreden dragers; dat is waar het om draait als we het hebben over veiligheidsschoenen. 
Daarom werkt Rubix al jaren samen met EMMA Safety Footwear, marktleider in de veiligheidsschoenenbranche en sinds 2019 
onderdeel van Hultafors Group AB.

Rubix en EMMA Safety Footwear

INLEGZOOL VAN 
70% GERECYCLED SCHUIM

VOERING MET EXTREEM 
HOGE SLIJTWEERSTAND 

CONFORM DE UITGANGSPUNTEN 
VAN THE POSITIVE FOOTPRINT 

ACHTERZIJDE VAN 
SLIJTVAST TPU

BREDERE 
VETERCONSTRUCTIE 

 VOOR BETER 
DRAAGCOMFORT 

VETERS VAN 
GERECYCLEDE 

PET-FLESSEN

STIKNADEN 
IN DE GROEF

http://www.cfalliance.eu
http://www.emmasafetyfootwear.com
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ALTREX MiTOWER 
1 Persoons Snel-Bouw Rolsteiger

Met slechts één paar handen veilig naar grote hoogte. Je bouwt de MiTOWER snel op 
en af zonder hulp van anderen. Deze unieke rolsteiger zit vol innovaties, is compact 

en eenvoudig te vervoeren. Het betrouwbare antwoord op de wens van iedere 
gebruiker in elke branche.

Supersnel uw reparatie of klus afgerond
Doordat de MiTOWER zo eenvoudig te vervoeren is kan deze op nagenoeg iedere plek 

komen. Door de razendsnelle opbouw is een reparatie en/of klus snel en veilig afgerond.

Demonstratie op locatie
Benieuwd naar hoe dit voor u functioneert? Voor vragen neemt u contact op met uw 
Rubix accountmanager of dichtstbijzijnde vestiging. Of vraag om een demonstratie op 

locatie en ontdek de voordelen en het gemak. 

www.altrex.com +31 (0)38 455 77 77

YA(M) SERIE RATELTAKEL

LUCHTGEKOELDE MIG/MAG-TOORTSEN LASHELM G-SPARK HD

LUCHTVERWARMING G-HEATER

De Rema YAM mini rateltakel 500 kg is 
bekend om zijn compactheid en zeer lage 
eigen gewicht. Ook de takels met hogere 
capaciteiten t/m 9 ton zijn compact en 
hebben een laag eigen gewicht en zijn 
hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. Deze 
kwalitatief hoogwaardige rateltakel serie 
biedt een stuk gereedschap dat zich al 
jaren heeft bewezen in de offshore, industrie, 
constructie en laat u niet in de steek.
 
De technische informatie vindt u terug in de 
Rema catalogus en op: www.rema.eu

Norm: EN60974-7. Euro-connector. Gemakkelijk 
hanteerbare toorts met ergonomische handgreep voor een 
optimale verdeling van het gewicht. Stroomkabel met hoge 
weerstand en maximale flexibiliteit. Draaikoppeling voor 
bewegingsvrijheid.

Lashelm met 4 sensoren, ontwikkeld 
voor alle booglastoepassingen, MMA 
tot 400A / TIG tot 250A / MIG/MAG 
tot 500A. Het LCD-filter beschermt de 
gebruiker zelfs bij een lage intensiteit 
(min 5A) zelfs bij reactietijden van 
minder dan 0,10 ms en beschikt over 
verschillende regelingen voor allerlei 
soorten laswerkzaamheden.

3 kW mobiele elektrische 
verwarming met lucht. 
Elektrische voeding 220 V. IPX4. 
Ingebouwde thermostaat, 
RVS verwarmingselement, 
automatisch afsluitingssysteem 
in geval van oververhitting, 
automatisch koelingsprogramma na gebruik. 
Robuust ontwerp (stalen mantel). 
Verwarmt een ruimte van ca. 30 m².

Bestelnummer Luchtstroom Prijs

32850100 386 m3/h  € 131,59 

Bestelnummer Prijs

24850032 € 126,89

Bestelnummer Lengte Kabel Ø Afkoeling Prijs

24850191 3 mtr 0,6 - 1,0 mm Lucht € 58,18
24850192 3 & 4 mtr 0,8 - 1,2 mm Lucht € 69,81
24850193 3 & 4 mtr 0,8 - 1,2 mm Lucht € 73,25
24850194 4 mtr 0,6 - 1,6 mm Lucht € 100,66
24850195 4 mtr 1,0 - 2,4 mm Water € 138,92

Tools & General Maintenance

http://www.altrex.com
http://www.rema.eu


Core4Everyday Essentials
3M™ VHB™ Tapes met Hoge Sterkte

Voor kleinere klus-
sen en prototypes.
3M™ VHB™ Tape met 
een korte lengte.
Probeer het nu en zorg 
dat de klus goed wordt 
geklaard!

Best
Seller

3M

3M™ VHB™ Tapes
Met 3M™ VHB™ Tapes be-
houdt u consistentie in het 
hele proces, van schets tot 
constructie, en rekent u af met 
zichtbare en lelijke bevesti-
gingsmaterialen, zoals bouten 
en schroeven. Met deze hoog-
waardige, dubbelzijdige acry-
laatschuimtape maakt u snel 
en gemakkelijk een duurzame 
verbinding die in de loop van de 
tijd alleen maar sterker wordt.

3M™ VHB™ LSE-110WF
Permanente hechting voor het verlijmen 
zonder primer van kunststoff en en 
composietmaterialen met lage opper-
vlakte-energie.

3M™ VHB™ 5952
Uitstekende hechting op de meeste 
gepoedergelakte verven, metalen, 
glas, verzegeld hout, acryl, polycarbo-
naat, ABS.

3M™ VHB™ GPH-110GF
Uitstekende temperatuurbestendig-
heid bij het verlijmen van metalen 
onderdelen voorafgaand aan de 
warmte-uithardende verfverwerking.

3M™ VHB™ 4910
Ontworpen voor het duurzaam en be-
trouwbaar verlijmen van transparante 
materialen en voor alle transparante 
hechtingen.

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 verbeteren

Bewezen prestaties 
(35+ jaar)

        Ontdek een 
wereld van nieuwe 
mogelijkheden.

NIEUW

                                        

                                        

Neem contact op met uw Rubix contactpersoon voor meer informatie of bestel online: 
nl.rubix.com | be.rubix.com

nl.rubix.com
be.rubix.com
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LOCTITE 401
Vloeibare snellijm voor verlijming van nauw aansluitende onderdelen (zonder speling). Universeel inzetbaar. 
Ook geschikt voor poreuze materialen zoals hout, papier, leer en stof. Inhoud 20 gr.
Rubix bestelnummer 07010068. Prijs € 15,50

LOCTITE 406
Vloeibare snellijm voor verlijming van nauw aansluitende onderdelen (zonder speling). Speciaal voor kunststof 
en rubber. Voor het verlijmen van moeilijk verlijmbare kunststoffen waaronder PE, PP en PTFE is het gebruik van 
primer LOCTITE SF 770 aanbevolen. Inhoud 20 gr.
Rubix bestelnummer 07010076. Prijs € 17,00

LOCTITE 454
Gelvormige snellijm voor verlijming van nauw aansluitende onderdelen (zonder speling). 
Universeel inzetbaar. Ook geschikt voor poreuze materialen zoals hout, papier, leer en stof. 
Ideaal voor gebruik op verticale oppervlakken en boven het hoofd. Inhoud 20 gr.
Rubix bestelnummer 07010120. Prijs € 17,50

Met deze LOCTITE-producten breng je elke (kleine) verlijming tot een goed einde:

LOCTITE 3090
2-componenten snellijm voor verlijming van onderdelen met speling (tot 5 mm). Ultrasnelle uitharding. Voor diverse 
materialen waaronder metaal, hout en kunststoffen (in het bijzonder). Inhoud 10 gr.
Rubix bestelnummer 07019140. Prijs € 17,00

LOCTITE HY 4070
2-componenten hybridelijm voor verlijming van onderdelen met speling (tot 5 mm). Voor diverse materialen 
waaronder kunststoffen, hout en metaal (in het bijzonder). Snelle uitharding. Door de goede vocht-, temperatuur-, 
uv- en chemische bestendigheid heeft deze lijm een hoge duurzaamheid en is deze uitermate geschikt voor 
buitentoepassingen. Inhoud 11 gr.
Rubix bestelnummer 07012681. Prijs € 16,50

LOCTITE SF 7064
Universele reiniger en ontvetter. Bevat geen ethanol en methylal. Laat 
geen residu achter. Verwijdert vet, olie, vuil enz. Voor kunststoffen (zoals 
polycarbonaat) die gevoelig zijn aan stress cracking (spanningsscheuren) 
bij het reinigen, adviseren wij LOCTITE SF 7070. Inhoud 400 ml.
Rubix bestelnummer 07010452. Prijs € 14,00

SNELLE VERLIJMING
Oplossingen voor de snelle verlijming van kleine onderdelen

Voor een optimale 
verlijming is een grondige 
reiniging van de onderdelen 
met de juiste reiniger 
cruciaal:

www.henkel-adhesives.be  |  www.henkel-adhesives.nl  |  nl.rubix.com  |  be.rubix.com

http://www.henkel-adhesives.be
http://www.henkel-adhesives.nl


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

PPE & Safety

Disposable beschermende kleding wordt ingezet als mensen, 
productieprocessen of producten moeten worden beschermd.

• CoverStar® is de ideale overall met een lange levensduur en optimaal
comfort voor de gebruiker.

• CoverStar® en CoverStar®ECO bieden tevens bescherming tegen
bacteriën, bloed en virussen.

• Kijk voor meer informatie op de Rubix webshop.

PBM Cat. III EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2 EN 14126 EN 1149-5

OVERSCHOENEN HANDSCHOENEN G-NITRIL - GEPOEDERD

Blauwe overschoenen 
van polyethyleen, één 
maat. Lengte 38 cm. 
Sluiting van elastiek 
zonder latex. 
Zak met 100 
overschoenen.

Gepoederde nitriel handschoenen 
voor kortstondig gebruik, zowel 
links- als rechtshandig draagbaar. 
AQL 1,5. Goedgekeurd voor 
medisch gebruik. Doos van 100 
handschoenen.

Bestelnummer Prijs / afname 200 zk Prijs / afname 2.000 zk

22851408 € 4,48 € 3,87

Bestelnummer Maat Prijs / afname 20 ds

22161633 7 € 16,15
22161634 8 € 16,15
22161635 9 € 16,15
22161631 10 € 16,15
22161632 11 € 16,15

Bestelnummer Inhoud Prijs / afname 6 st.

14850040 1 ltr  € 10,80 

Bestelnummer Inhoud Prijs / afname 10 zk.

14160046 40 ltr € 11,62

GREEN FLASH TX-2 ABSORBERENDE STOF G-VEGETAL

Universele ontvetter, 100% biologisch afbreekbaar. 
Geschikt voor het reinigen van materialen die in 
contact komen met levensmiddelen. Formule is 
klaar voor gebruik, 100% biologisch afbreekbaar 
in 21 dagen, voor snel en eenvoudig gebruik en niet 
schadelijk voor het milieu.

De plantaardige en brandvertragende 
absorberende stof bestaat uit een 
extract van sparren- en dennenhout. 
Absorptiecapaciteit van zak: circa 25 liter. 
Verpakking: zak van 40 liter.  Bevat geen 
silica, zwavel of klei en is niet schadelijk 
voor gebruikers. Voldoet aan de NF 
P98-190-NORM voor gebruik op de weg. 
PEFC/10-31-1650.

www.asatex.eu
https://nl.rubix.com/nl/search/?page=1&text=asatex&sort=relevance&facets=manufacturerNameFacet-Asatex%C2%AE%7C%7CcategoryTreeFacet-40-10-21


Gevaren in de lucht?
Schadelijke stoffen in de lucht zijn niet altijd 
zichtbaar. Het monitoren van blootstelling 
en 3M’s kennis van veiligheid kunnen u helpen 
uw werknemers veilig te houden.

1. Detecteren
Bescherm uw werknemers tegen de zichtbare en onzichtbare gevaren in de lucht. Kies een 
meetmethode die concentraties van de verontreinigende stoffen op uw werkplek kan meten 
om zo de huidige blootstelling te beoordelen. 3M™ Diffusiemonitors kunnen bijvoorbeeld een 
goede keuze zijn voor bepaalde gassen en dampen: ze zijn lichtgewicht en draagbaar.

2. Selecteren
Kies de juiste ademhalingsbescherming op basis van factoren zoals type verontreiniging, 
blootstellingsniveaus en toepassingen op de werkplek. De 3M Selectiegids voor 
ademhalingsbescherming en de Select and Service Life-software zijn handige hulpmiddelen 
die u kunt gebruiken bij uw keuze.

3. Beschermen
Voer een geschreven programma voor ademhalingsbescherming in en blijf dit actualiseren. 
Dit kan medische evaluaties, pasvormtesten en veiligheidstrainingen en schoonmaak- en 
onderhoudsschema’s omvatten om werknemers tot ver in de toekomst veilig te houden.

De weg naar de juiste bescherming.

Neem contact op met uw Rubix contactpersoon om te zien hoe Rubix u kan ondersteunen in de bescherming van uw personeel



het partnerschap:
onze mogelijkheden,
uw succes

Eén enkele leverancier die aan al uw 
behoeften voldoet 

• Wij leveren meer dan alleen onderdelen

• Wij hebben uitgebreide kennis over producten, uitvoering en applicaties

• Wij kunnen u ondersteunen met toegevoegde-waarde oplossingen om productie 
efficiency te verbeteren en kosten te verminderen 

• Wij geloven in de partnerschappen die wij aangaan - wij werken met u samen om uw 
machines in orde te houden, uw productielijnen draaiende te houden, uw mensen veilig 
te houden en uw bedrijf succesvol te maken.

• Pan-Europese 24/7/365 service
• Levering dezelfde of de volgende dag
• Klantgerichte aanpak
• Zichtbaarheid en toegang tot elk 

beschikbaar onderdeel in Europa




