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VOOR DE VEELEISENDE LASSER
Al vele jaren werken de productspecialisten van Rubix nauw samen met lassers. Voor hen zijn zij steeds op
zoek naar de laatste innovaties en technische ontwikkelingen.
Een goede lasser is een echte specialist die vraagt
om de allerbeste kwaliteit. Rubix levert alles wat de
hedendaagse lasser nodig heeft om verantwoord te
kunnen lassen.
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In samenwerking met onze lasspecialisten van Perk en
Testcom adviseren wij u over alle kwaliteitsmerken op
lasgebied. Of het nu gaat om machines of toevoegmateriaal, rookafzuiging of PBM’s, wij geven het juiste
advies.
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UP-TIME SERVICES
REPARATIE- & ONDERHOUDSERVICE
Onze storingsdienst zal z.s.m. een inspectie doen om het
probleem op te lossen en zonodig leveren wij een vervangende
machine. Wij verzorgen regulier en preventief onderhoud,
validatie en veiligheidsinspecties. Zowel op locatie met de
mobiele reparatiedienst als in onze eigen werkplaatsen in Cuijk
en bij ons Technical Center Perk Zaandam. Wij beschikken
tevens over landelijke servicepunten.

KEURINGEN EN KALIBRATIE
Keuringen aan lasapparatuur volgens de NEN3140 behoren
tot de kernactiviteiten. Wij beschikken over moderne test- en
meetapparatuur. Ook in het kader van de EN - NEN 1090
kalibreren en valideren wij uw lasapparatuur.

LASSCHOOL
Naast reguliere lasopleidingen verzorgt onze eigen lasschool
ook korte lastrainingen en opfriscursussen, meestal op
locatie bij de klant. De opleiding tot gecertificeerd lassen
neemt een bijzondere plaats in op de lasschool. Met deze
opleiding kunnen uw medewerkers zich een bepaalde
keurnorm eigen maken.

Onze merken:
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TRAINING - SERVICE - CERTIFICERING
Onze Technical Centers Perk Zaandam en Testcom Cuijk verzorgen zowel
op locatie als in onze eigen lasschool trainingen voor uw medewerkers.

Met moderne test- en meetapparatuur keuren wij uw lasapparatuur volgens de
NEN3140 en 60964-4 normen. Kalibratie en validatie voeren wij uit volgens de
NEN-EN 1090 norm.
Wij werken hiervoor samen met onze Key leveranciers, waaronder Rehm,
Kemppi, ESAB en Lincoln Electric.

MACHINES

MACHINES EN TOEVOEGMATERIALEN
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