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Mechanical Transmission

Smering is belangrijk.
Maar weet u ook hoeveel?
Demontage

Selecteren en
kopen van een lager

Basis
Conditie
bewaking

Montage

Uitlijning

Smering

Correcte lagersmering voorkomt
vroegtijdig lageruitval

Nauwkeurige asuitlijning
is echt belangrijk

Correcte lagersmering is een essentiële stap om de levensduur van het lager
te bereiken. 50% van vroegtijdig lageruitval is het gevolg van slechte smering
en/of vervuiling. Onjuiste smering veroorzaakt zowel hoge onderhoudskosten
als gezondheids- en veiligheidsproblemen door gladde werkvloeren of moeilijk
bereikbare plaatsen. Vraag uw Rubix contactpersoon naar de handige SKF
Vet Selectiekaart.

Het is een feit. Verkeerde uitlijning van assen is een belangrijke oorzaak van
defecten aan roterende machines. Nauwkeurig uitlijnen van assen kan een
groot aantal van dergelijke storingen voorkomen en ongeplande stilstandtijd
verminderen die kan leiden tot productieverlies.

Het is belangrijk om vet te selecteren dat geschikt is voor de toepassing
van het lager, en om de juiste hoeveelheid toe te passen voordat het lager
in gebruik wordt genomen. Tijdens bedrijf zal het lager regelmatig moeten
worden nagesmeerd. De juiste hoeveelheid van het juiste vet, toegepast met de
juiste intervallen, is essentieel voor het bereiken van optimale lagerprestaties
en maximale levensduur.

Wat is asuitlijning?

Machines moeten zowel in het horizontale als in het verticale vlak worden
uitgelijnd. De uitlijnfout kan worden veroorzaakt door zowel parallelle als
hoekafwijkingen. De mogelijke gevolgen van een verkeerde asuitlijning zijn
ernstig voor het bedrijfsresultaat. Asuitlijnsystemen zijn sneller en gemakkelijker
te gebruiken dan meetklokken, zijn nauwkeuriger en vereisen geen speciale
vaardigheden om vrijwel altijd nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

Het gebruik van handmatige nasmeermethodes is gebruikelijk; continu
nasmeren biedt echter vele voordelen. Continue nasmering kan worden
uitgevoerd door gebruik te maken van automatische smeerapparaten, die
zorgen voor een consistentere, nauwkeurigere en schone vettoevoer.

Voordat u een systeem aanschaft, moet u vaststellen voor welke toepassingen
het zal worden gebruikt en een lijst van eisen opstellen. De aanschaf van een
systeem dat aan vrijwel elke behoefte kan voldoen, kan kostbaar zijn. SKF biedt
een reeks betaalbare en eenvoudig te gebruiken asuitlijngereedschappen die
geschikt zijn voor de basis- alsook de meer gevanceerde uitlijntaken.

SKF SYSTEM 24 - éénpunts smeerapparaat

Riemuitlijning

Het uitvoeren van handmatige smeertaken kan een uitdaging zijn vanwege
het grote aantal smeerpunten in een fabriek. Bovendien hebben de meeste
van deze punten verschillende smeringsvereisten. SKF SYSTEM 24 éénpunts
automatische smeerapparaten zorgen voor de juiste smering op het juiste
moment door vettoevoer op het juiste niveau in te stellen van 0-12 maanden.

Batterij aangedreven vetspuit

De SKF batterij aangedreven vetspuit TLGB 20 is ontwikkeld voor maximale
efficiëntie en bevat een geïntegreerde vetmeter, dat helpt het risico op teveel
of te weinig smering te voorkomen.
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Een van de meest voorkomende redenen voor ongeplande stilstand van
riemaangedreven machines is een verkeerde uitlijning van de poelies. Een
verkeerde uitlijning van de riemschijven kan leiden tot meer slijtage van
riemschijven en riemen, en tot meer ongewenste geluiden en trillingen, wat
weer kan leiden tot ongeplande stilstand van machines. Een ander neveneffect
van verhoogde trillingen kan vroegtijdig lageruitval zijn.
Voor meer informatie en advies, neem contact op met uw Rubix
contactpersoon, of stuur een email aan bearings@rubix-group.nl.
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Uitdagingen in natte, vochtige
en vervuilende omgevingen
Het gebruik van lagers in natte, vochtige en vervuilende
omgevingen - en het regelmatig reinigen van de lagers vergroot de kans dat vocht in het lager komt, het vet emulgeert
en lekkage veroorzaakt. Maar zo hoeft het niet te zijn.

Lagers met Solid Oil technologie

Wat als er een manier was om deze typische problemen te vermijden en er
tegelijkertijd voor te zorgen dat de lagers die worden gebruikt in toepassingen
met een hoge vochtigheidsgraad en vervuilende stoffen, optimaal geschikt zijn
om onder dergelijke omstandigheden te presteren?
SKF-lagers met Solid Oil-technologie zijn voorzien van een met olie verzadigde
polymeermatrix, zijn hierdoor nasmeervrij en ontworpen om de negatieve
effecten te weerstaan van een hoge vochtigheidsgraad of ademhaling in de
lagers door temperatuursverschuivingen (bijvoorbeeld in vriestoepassingen).
De Solid Oil matrix bevat twee tot vier keer meer olie dan in conventionele
vetgesmeerde lagers, doordat de interne ruimte in het lager volledig wordt
gevuld en nasmering overbodig wordt. De NSF H1 variant is food approved
en voldoet hiermee aan de strenge eisen van Europese wetgeving rondom
voedselveiligheid.

De uitdagingen van een bedrijfsomgeving met hoge
temperaturen

Lagers blootstellen aan hoge temperaturen van meer dan 180°C en hoge
vochtigheidsniveaus, druk op het onderhoud van deze lagers en de daaraan
gekoppelde kosten. Maar dat hoeft niet zo te zijn.
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Lagertechnologie voor hoge temperaturen

Wat als er een manier was om de omgevingsfactoren die gebruikelijk zijn in
toepassingen met hoge temperaturen de prestaties en betrouwbaarheid van
lagers te laten verbeteren - in plaats van verslechteren?
De NSF H1-goedgekeurde hoge temperatuur technologie is gebaseerd op
geavanceerde grafietsmering en beschikt over een volledig bekroonde kooi
die volledig omhuld is met grafiet pasta, die minimale hoeveelheden grafiet
genereert die het lager tijdens de werking smeren. Hierdoor kunnen de lagers
optimaal presteren bij continue bedrijfstemperaturen tot 350 °C - zonder
opnieuw te smeren.
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Verhuur

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.

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

Inductieverwarmer

Tegenwoordig is inductieverwarming de meest gangbare techniek om lagers
te verwarmen, door de hoge controleerbaarheid, efficiëntie en veiligheid van
de methode. Rubix heeft inductieverwarmers in het verhuurprogramma die
zijn voorzien van diverse functies om beschadiging van de lagers tijdens het
verwarmen te voorkomen.
Naast de verhuur van bovengenoemde gereedschappen wordt het assortiment
regelmatig uitgebreid met bijvoorbeeld:
•
Uitlijngereedschap voor assen en V-snaarschijven
•
Apparatuur voor het controleren op stroomdoorgang bij lagers
•
Conditiebewaking

Hydraulische moeren

Het monteren van lagers met een conische boring kan een moeilijke en
tijdrovende taak zijn. Door gebruik te maken van hydraulische moeren kunnen
de hoge opdrijfkrachten, die nodig zijn voor het monteren van lagers, op
eenvoudige en snelle wijze worden uitgeoefend. Ook het demonteren van
lagers die op druk- of trekbussen zijn gemonteerd, kan moeilijk verlopen en
lang duren. Deze problemen kunnen worden geminimaliseerd door gebruik
te maken van hydraulische moeren. Er wordt olie in de moer gepompt en de
zuiger wordt krachtig naar buiten geduwd, voldoende ver om de bus los te
maken. Alle HMV ..E moeren worden geleverd met een snelkoppeling voor
aansluiting op de hydraulische pompset voorzien van digitale manometer.
Door de hydraulische pomp met digitale manometer kan bij het monteren de
Drive-up methode worden toegepast. Dit is een unieke en uitgebreid geteste
methode voor het doeltreffend instellen van tweerijige tonlagers gemonteerd
op een conische zitting. De juiste passing wordt bereikt door het controleren
van de axiale opdrijving van het lager vanuit een vooraf vastgestelde positie.
De methode maakt gebruik van de vereiste druk afhankelijk van het lagertype
waarbij nauwkeurige positionering van het lager op het beginpunt mogelijk is
waarna de axiale opdrijving kan worden gemeten.

Contact:
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LAGER MONTAGE GEREEDSCHAPSET

TWIN PULLER TP150

FT 33

®

®

smart tools

smart tools

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

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

Prijs

03500366

€ 493,00

Voor het professioneel verwijderen van diepgroef kogellagers en
oliekeerringen, ongeacht hoe ze gemonteerd zijn. Voor asdiameters van 10
tot 100 mm. Inhoud: 1 slagtrekker, 2 spindels, 6 trekkersets, 9 steunringen,
1 verlengstuk, 50 zelftappende schroeven, 1 brug en selectietabel. Ideale
aanvulling voor de simatool slagbussenset FT33.
Bestelnummer

Prijs

03500520

€ 823,00

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

CNC gestuurde precisie draai- en freesbanken zorgen voor hoogwaardige
constante kwaliteit. De ketting- tandwielen of tandheugels zijn uit voorraad
leverbaar en worden vervolgens voor u op maat gemaakt en bewerkt.
Dit maatwerk doen we volgens tekening; kleine en/of grote series, staal,
kunststof, gietijzer, roestvast staal, praktisch alles is mogelijk. Naast onze
eigen werkplaats in Groningen beschikt Rubix over productiemogelijkheden
in heel Europa.

Voorbeelden van bewerkingen
•
•
•
•
•
•
•
•
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Spiebanen steken (brootsen tot 32mm)
As-boringen
Tapgaten
Gatenpatronen op steekcirkel
Potgaten in tandheugels aanbrengen
Lagerkamers draaien
Seegerring groef steken
Schroefdraad snijden
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Premium oplossingen van NSK voor
continugietmachines - lagers met
vaste en vrije positionering

NSK NUB rollagers zorgen voor gelijke thermische uitzetting van de as en compenseren de verkeerde uitlijning van geleidingsrollen

In het verleden maakten de geleidingsrollen van continugietmachines gebruik van tonlagers voor zowel de vaste als de vrije positionering.
De beperkte mogelijkheden van standaard tweerijige tonlagers dwongen de industrie op zoek te gaan naar een andere oplossing, en
zo werd het torusvormige lagerontwerp geboren. Dit ´non-locating´ lager richt zich uitsluitend op radiale belastingen en werd vaak
ingezet ter vervanging van de non-locating tweerijige tonlagers. Tegenwoordig worden meerdere lagerontwerpen ingezet op dezelfde
as (geleiderol) in diverse types continugietmachines. Echter, verschillende snelheden in de contactzone tussen rol en loopvlak kunnen
ongelijkmatige slijtage veroorzaken, zowel bij tweerijige tonlagers als bij torusvormige lagers. Uitbrokkelingen en scheuren in de loopbanen
van de buitenring zijn kostbaar omdat ze ongeplande productie-onderbrekingen en veelvuldige vervanging van lagers veroorzaken.

©hauhinco/Shutterstock

Hitte, zware belastingen, ultralage snelheden en doorbuiging behoren tot de
uitdagingen voor lagers in continugietmachines.
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In het continugietproces bestaat een rol uit meerdere secties, die elk kunnen
bestaan uit verschillende rolsegmenten

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

Mechanical Transmission

Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelde NSK een reeks cilinderlagers
die ingezet kunnen worden voor de ‘non-locating’ positie in de geleiderollen
van continu gietmachines. Het cilindrische rolcontactpatroon van het NUB
gamma van NSK garandeert een vlotte geleiding en voorkomt slijtage door
wrijving, waardoor de betrouwbaarheid stijgt en de levensduur verlengd wordt.
NSK biedt daarnaast de SWR-serie tweerijige tonlagers aan. Deze zijn
vervaardigd uit een speciale staalsoort met een zorgvuldig gecontroleerd
gehalte aan restausteniet en een gepatenteerde warmtebehandeling. Het
resultaat is een uiterst slijtvaste oplossing tegen wrijving.

SWR tweerijige tonlagers

De SWR (Super Wear Resistant) tonlagers van NSK zijn speciaal ontwikkeld
voor toepassingen in de staalindustrie en zijn voorzien van ultrasterk
slijtvast staal en een effectieve afdichting. Omdat de buitenring zo slijtvast
is, garandeert het onderdeel een extreem lange levensduur, zelfs bij zeer
lage snelheden. Het materiaal van de buitenring is ook veel minder gevoelig
voor pitting in deze extreme omstandigheden, mede dankzij een speciale
warmtebehandeling.

Samen vormen NUB- en SWR-lagers een complete en premium oplossing die
de meest voorkomende uitvalsoorzaak van toepassingen opvangt: wrijving en
slijtage als gevolg van snelheidsverschillen in de contactzone.

NUB rollagers

Het NUB gamma van NSK verbetert de machineproductiviteit voor de
geleidingsrollen van continu gietmachines dankzij unieke voordelen, zoals de
capaciteit om thermische uitzetting van de as te voorkomen en de mogelijkheid
om uitlijnfouten tot 12 hoekminuten op te vangen. De binnenring compenseert
de buitenring bij thermische uitzetting en doet dit zonder afbreuk te doen
aan de compensatie van de uitlijnfouten van het lager. NUB lagers zijn ook
bestand tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden, zoals hoge niveaus van
mechanische belasting, contact met koelwater en verneveling en zeer lage
toerentallen (< 10 omw/min) van de roltafelaandrijvingen.

Bewezen voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Verminderde interne slip
Driemaal langere levensduur
Geschikt voor hoge belastingen
Geschikt voor hoge temperaturen
Verbeterde machineproductiviteit en betrouwbaarheid
Lagere onderhoudskosten
Compact ontwerp maximaliseert het belastingsvermogen binnen een
gegeven afmeting
Eenvoudige installatie

Ontwerpkenmerken
•
•
•
•
•
•

Het lijncontact in de loopbaan vermindert wrijving en slijtage
Houdt rekening met zowel thermische uitzetting van de as als
uitlijnfouten van de geleidingsrollen
Soepele axiale beweging tussen binnenring en rollen
Zelfuitlijnend door een eigen intern ontwerp met speciale profilering op
ringen en rollen
Niet-uitneembaar design
Borgringen voorkomen onbedoelde demontage tijdens het in- en
uitbouwen van de lagers
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De buitenring van het SWR gamma van NSK is gemaakt van ultrasterk slijtvast
staal
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Durability. Up-Time. Lifetime.

re-launch

time lost waiting
for mechanics & parts,
on-site diagnosis

MCA Linear biedt naast complete oplossingen in geautomatiseerde
productielijnen ook oplossingen in het verkleinen van downtime. Dit doen we
door mee te kijken naar de huidige configuratie. Vervolgens maken we een
keuze op basis van gedegen levensduurberekeningen en een vooruitziende
blik in kosten versus serviceprestaties.
MCA Linear maakt ook met u de keuze uit de beste oplossing qua
onderhoud en smering. Ons doel is uw machinepark up & running te houden.
Veel componenten zijn direct vanuit onze vestiging in Twello leverbaar.
Lengteartikelen kunnen op maat gemaakt worden.
Maak net als veel anderen gebruik van deze bijzondere MCA-RUBIX service!

Contact:
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repair

Total machine downtime

Predictive Maintenance (voorspelbaar onderhoud) is een
hot topic, en terecht. Met de belofte om dure ongeplande
onderhoudsacties te verminderen, is dit één van de gebieden
waar geldbesparing reëel is.

remote diagnosis
failure

Contact: www.mcabv.nl
Divisie Motion-Robotics Varsseveld | T +31 (0)315 25 72 60 | E info@mcabv.nl
Divisie Linear Twello | T +31 (0)571 27 20 10 | E linear@mcabv.nl
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Services

Installatie frequentieregelaars

MCA linear motion robotics beschikt over een grote voorraad
frequentieregelaars (t/m 355 kW) waarover wij 24/7 kunnen beschikken
om u in geval van nood van dienst te kunnen zijn. Het blijft niet alleen bij
levering; wij zijn graag behulpzaam bij de installatie & inbedrijfstelling van
de frequentieregelaar met als doel uw machine/installatie weer z.s.m. “in de
lucht” te krijgen.

Revisie en reparatie elektromotoren

Door de zeer nauwe samenwerking met onze leverancier Lammers beschikken
wij over een grote voorraad (>80.000 stuks!!) elektromotoren. Het betreft
motoren volgens de energieklassen IE3 & IE4. De motoren zijn leverbaar in
IP23 & IP55 uitvoering. Ook beschikt Lammers over een eigen werkplaats
voor snelle montage van een rem en/of encoder. Ook kunnen wij zorgdragen
voor een snelle en vakkundige revisie/reparatie van uw aandrijfsysteem.

Assistentie op locatie

Bij de wat complexere aandrijfsystemen kan het wenslijk zijn dat een
aandrijfspecialist van MCA linear motion robotics op locatie aanwezig is om
bij de inbedrijfstelling te assisteren. Uiteraard gaat een goed advies en een
zorgvuldige selectie van de aandrijvingen hieraan vooraf.
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PVC SLANG TRANSPARANT

PVC ZUIG-EN PERSSLANG

NYLON INLAGE

MET SPIRAAL

Geschikt voor in food omgeving,
flexibel en UV-bestendig.
Temperatuurbereik -20/+60 °C.
Op rol.
Bestelnummer

Ø (mm)

Lengte (mtr)

27380038

6X12

25

Prijs per rol 25 mtr
€ 23,79

27380042

8X14

25

€ 26,47
€ 29,98

27340774

10x16

25

27380006

12x19

25

€ 79,56

27380014

19x27

25

€ 65,66

Bestelnummer

Lengte (mtr)

Prijs per rol 30 mtr

27380018

25x34

25

€ 99,16

27340815

30

€ 191,10

GEKALIBREERDE SLANG

SUPERFLEX SLANG

PERSLUCHT

PERSLUCHT

Slang PVC met een uitstekende soepelheid voor de toevoer van perslucht,
Ø12,7x19 mm. Temperatuurbereik -20/+60 °C.

Gekalibreerde luchtslang van bi-polymeer, Ø6x8 mm. Blauw.
Temperatuurbereik -40/+100 °C. Op rol.
Bestelnummer

Lengte (mtr)

Prijs per rol 25 mtr

Bestelnummer

Lengte (mtr)

Prijs per rol 25 mtr

05170508

25

€ 20,57

27340760

25

€ 74,25

GEKALIBREERDE SLANG

GEKALIBREERDE SLANG

FEP

PTFE

Gekalibreerde slang FEP met uitstekende chemische bestendigheid, Ø4x6
mm. Transparant. Op rol.
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PVC met versterkte spiraal van gegalvaniseerd staal, glad binnen en buiten,
Ø25x33 mm. Buigradius 55 mm. Temperatuurbereik -15/+ 60 °C.

Gekalibreerde slang PTFE voor doorvoer van vloeistoffen bij hoge
temperaturen, Ø4x6 mm. Melkwit. Temperatuurbereik -60/+260 °C. Op rol.

Bestelnummer

Lengte (mtr)

Prijs per rol 25 mtr

Bestelnummer

Lengte (mtr)

Prijs per rol 25 mtr

06262620

25

€ 139,84

27340708

25

€ 93,63
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Parker Ermeto
snijringkoppelingen
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.

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.

Contact:

T +31 (0)10 479 15 11 | E info@geeve.com | W www.geeve.com
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PERSLUCHTSLANG PUN-H

SCVA VEILIGHEIDSVENTIELEN

Dé standaard slang binnen Festo core
range: PUN-H. Vanwege zijn diverse range
aan eigenschappen is deze slang breed
inzetbaar; van voedingsmiddelen tot
automotive toepassingen. Goede chemische
bestendigheid en waterbestendig. Nu ook in
25 meter verpakking verkrijgbaar, met als
voordeel: makkelijk in voorraad; handzamer
bij onderhoud; flexibiliteit in de keuze van
slanglengte; in diverse maten en kleuren.

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.

NIEUWE VERPAKKINGSEENHEID 25M
Bestelnummer

Materiaal

Ø Uitwendig

Temperatuur

Werkdruk

Op aanvraag

Polyurethaan

2, 3, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16

-35..+60

-0,95..+10

Bestelnummer

Poortaansluiting

Prijs

SCVA101DE1A02400

G1/2

v.a. €500,00

VLAKZUIGENDE DOMPELPOMP

DOMPELPOMP MET VLOTTER

MET VLOTTER

Elektrische dompelpomp, bijzonder geschikt voor
het oppompen van schone of gedeeltelijk vuile
vloeistoffen, zelfs met zwevende vaste deeltjes
wanneer deze een maximumdoorsnede van 4 mm
hebben, niet-explosief en niet chemisch agressief
zijn voor de materialen van de pomp, en niet
schuren. Motorbehuizing AISI 304 RVS. Pomphuis
G20 gietijzer met anti-corrosiebehandeling.
Waaier Technopolymeer. Pompas AISI 420 RVS.
Stroomkabel 10m H07RN-F. Ondergedompeld
max. 5m.

Dompelpomp met open waaier. Geïntegreerde
automatische bedieningsschakelaar. Geen
schroeven. Voor het verpompen van schoon
of afvalwater dat niet agressief is voor
de materialen van de pomp. Elektrische
dompelpompen kunnen gedeeltelijk onder
water functioneren en kunnen water wegzuigen
tot 2mm van het oppervlak (in handmatige modus). Pompbehuizing, kap en
filteronderstel en waaier Technopolymeer. Ondersteuning lagers: gegoten
aluminium UNI 5076. Motorbehuizing AISI 304 RVS. Pompschacht AISI 420F
RVS. Stroomkabel 10m H05RN-F. Ondergedompeld max. 5m.

NIEUW

NIEUW

Bestelnummer

Vermogen

Debiet

Prijs

Bestelnummer

Vermogen

Debiet

Prijs

A0086988

0,74 kW

300 l/min

€ 293,05

A0086991

0,26 kW

100 l/min

€ 161,98

CAMLOCK KOPPELINGEN

Norm: MIL-C 27487 of DIN 2828. Materiaal: AISI 316 roestvrij staal (ASTM
A666/1.4401) met NBR afdichtingsring. Temperatuur -10°C tot +60°C. Druk:
16 bar. Female aansluiting. Leverbaar in verschillende types: Binnendraad/D
en /B, Pilaar C, Dop/DC, en in verschillende aansluitingen van 3/4" t/m 2".
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DICHTRINGEN

VOOR CAMLOCK KOPPELINGEN

Dichtring types: NBR, EPDM, PTFE en FKM. EPDM
Elastomer bestand tegen stoom, heet water en alkalische
producten. Temperatuur: -30 °C tot +140 °C. PTFE Zeer goede thermische
en chemische resistentie, lage wrijvingscoëfficiënt en hoge dichtheid.
Temperatuur: -20 °C tot +100 °C. FKM Uitstekende weerstand tegen warmte,
brandstoffen en agressieve chemicaliën. Temperatuur: -30 °C tot +200 °C.
Ø Ext. diameters: 35-67 mm. Ø Int. diameters: 21,2-51 mm.
Neem contact op met uw Rubix contactpersoon voor meer informatie.

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

Fluid Power & Flow

SUCCES STORY

EFC kiest altijd voor de meest
kostenefficiënte en duurzame oplossing!

VOOR

Onze klant maakte zich zorgen over de status van hun
filterhuizen. De filterhuizen waren extreem vervuild en volgens
de klant aan het eind van de levensduur. Onze klant zag
eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is vervangen voor nieuwe
exemplaren. Daarnaast had de klant aanvullende wensen: de
filterhuizen moeten gemakkelijker en vooral veiliger te openen
zijn door de operator en gemakkelijker te reinigen zijn.

Concrete maatregelen:
•

•
•

De vervuiling op de behuizing is d.m.v. glasparelstralen verwijderd.
Voordeel van deze bewerking is een ultra-glad oppervlak waardoor
vervuiling in de toekomst minder snel aanhecht en indien dit toch
gebeurt, veel gemakkelijker te verwijderen is.
Onderdelen die beschadigd waren zijn vervangen.
De closure is geoptimaliseerd; het openen van het filterhuis onder druk
is niet meer mogelijk door mechanische beveiliging en het openen van
de quick opening closure kan door het nieuwe ontwerp van het handwiel
veiliger en zonder al te veel inspanning gebeuren.

Resultaat

De filterhuizen zijn hierdoor weer als nieuw en voldoen aan de wensen van
de klant!

Aanpak

EFC heeft de problemen geïnventariseerd en aan de hand daarvan
geadviseerd wat de beste oplossing is om te zorgen voor veilige, schonere en
goed werkende filterhuizen.

Uiteraard zijn de filterhuizen vóór terugplaatsing voorzien van de juiste
softparts en op druk getest. Een certificaat van deze druktest is meegeleverd.

Wij adviseerden om bestaande filterhuizen te reinigen en te reviseren zodat
deze weer als nieuw zijn en er dus geen bestaande producten worden
weggegooid en grondstoffen worden verspild.

NA

Contact:

T +31 (0)72 540 54 54 | E info@efcfiltration.com | W www.efcfiltration.com

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

ONMISKENBAAR
DE ZILVERRING

De A100, spiraalboor voor algemene toepassingen

De Dormer A100 spiraalboor is herkenbaar aan de befaamde
zilverring waarop de maatvermelding goed leesbaar is te
vinden.
Kenmerken:
•

precisie geslepen HSS boor

•

stoomontlaten

•

cilindrische schacht

•

volgens DIN 338 standaard met 118° punthoek

•

voor 4xD boren zonder lossen in staal

Ontvang de

Ontvang de

19 delige set
voor € 59,00

A190201

A190204

Bruto € 101,00

19 delige set

25 delige set

1-10 mm x 0.5 mm

25 delige set
voor € 105,00
Bruto € 210,00

1-13 mm x 0.5 mm

OF

Bestelnummer

Dormer nummer Omschrijving

Prijs

20014516

A190201

19 delige set 1.0 - 10.0 x 0.5 mm

€ 59,00

20014518

A190204

25 delige set 1.0 - 13.0 x 0.5 mm

€ 105,00

www.dormerpramet.nl

Tools & General Maintenance

ROLL WORKSHOP SYSTEM (RWS)

Met zijn 10 basismodules maakt het Roll Workshop System het mogelijk
om snel een antwoord te bieden op de behoefte van uw werkplaats. De
100% metalen en zelfdragende structuur, het zeer degelijke werkblad, de
gelagerde rails en de afwerking met epoxy benadrukken de kwaliteit van
dit product. De centrale vergrendeling van de opslagmodules maakt het
mogelijk om uw gereedschappen te beveiligen. Het Roll Workshop System is
een snel en makkelijk zelf te installeren systeem met een uitstekende prijskwaliteitverhouding.
Voordelen:
•
Eenvoudig zelf te installeren, modules worden gemonteerd geleverd
•
10 basismodules
•
2 hoogtes beschikbaar: 842 mm of 1006 mm
•
Zelfdragende structuur
•
5 jaar garantie
•
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
•
Ontworpen en geproduceerd in Frankrijk
Bestelnummer

Set

Prijs

Op aanvraag

RWS-4BS

Op aanvraag

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS
RRI-2100M

Slagmoersleutels RRI-2100M met het nieuwe revolutionaire mechoneer
slagmechanisme.
Mechoneer is een nieuw gepatenteerd slagmechanisme, 40% minder vibratie,
10% minder geluid en 80% langere levensduur.

Deze composiet slagmoersleutel van Red Rooster heeft uitstekende gewicht/
kracht-verhoudingen. De RRI-2100M is ontwikkeld voor montage- en
demontagetoepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme
geeft een hoge energie per slag. Het mechoneer slagmechanisme combineert
de slagkracht van de Twin Hammer met de hoge standtijd van een gesloten
hamermechanisme. Bovendien is het geheel gevuld met vet waardoor ook
de vibratie- en geluidswaarden aangenaam laag zijn. De machine is geschikt
voor industrieel gebruik.
Kenmerken
•
Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
•
Compact en licht van gewicht
•
Mechoneer slagmechanisme
•
Kracht instelbaar, 2 standen
•
Luchtuitlaat door de handgreep, geluid gedempt
•
Gepatenteerde Links/Rechts schakelaar op de trekker voor gebruik
met één hand

Bestelnummer

Prijs

A0015434

€ 215,00

rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com
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NIE
E UW
Schroefdraad tappen en reinigen.

C

M

De nieuwe accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I met gepatenteerde
draadtapfunctie.

Y

CM

Accu-boorschroefmachine met veel power
Anti-Kickback: Geen terugslag van de machine wanneer
het gereedschap blokkeert
Metabo Quick-System - snel en zonder gereedschap

MY

CY

CMY

K

Meer informatie op
metabo.com

METABO SUPER POWERED BY CAS

De HiKOKI 1.320W G13BYEQ haakse slijpmachine,
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.

Kijk voor meer informatie op:
hikoki-powertools.nl
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HiKOKI's eigen koolborstelloze motor technologie.

Slim. Duurzaam. Krachtig.
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.
Kijk voor meer informatie op:
hikoki-powertools.nl

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

Als landelijk opererend servicebedrijf binnen Rubix houdt de
specialist Testcom zich bezig met kwaliteit en veiligheid.

Vanuit 3 regionale servicelocaties verzorgen wij de inventarisatie, inspectie,
keuring, kalibratie, reparatie, registratie en levering van diverse machines en
arbeidsmiddelen. Wij adviseren en beheren het volledige proces van aanvraag
tot borgen van veiligheid en kwaliteit van o.a. arbeidsmiddelen. Daarnaast
beheren wij alle relevante informatie in én voor een veilige en professionele
omgeving.

Voor advies en service

De eisen en verplichtingen die het VCA en ISO, maar ook de ARBO wet en
verzekering van u vragen, vereisen uw intensieve aandacht. Wij nemen u deze
zorg uit handen door te inventariseren, adviseren, keuren, registreren en te
rapporteren. Dit alles volgens de strikt vastgestelde normen en eisen.

We zien toe op de kwaliteit en veiligheid van uw arbeidsmiddelen en bieden
advies op:
•
•
•
•
•

Klimmaterialen
Elektrisch handgereedschap
Meetgereedschappen
Las- & Reinigingsapparatuur
Onderhoud aan reinigings- en lasapparatuur

Ontzorgen

De eisen en verplichtingen die het VCA en ISO, maar ook de ARBO wet en
verzekering van u vragen, vereisen uw intensieve aandacht.
•
•
•

Wij nemen u deze zorg uit handen door te inventariseren, adviseren,
keuren, registreren en te rapporteren.
Dit alles volgens de strikt vastgestelde normen en eisen.
Vanuit een centrale planning

Totaaloplossing

Reparatie

Onze reparatiedienst bij Testcom verhelpt adequaat storingen aan uw Las
- en reinigingsapparatuur op uw locatie of in onze werkplaats. Met moderne
test- en meetapparatuur keuren wij uw lasapparatuur volgens de NEN 609744 normen. Kalibratie en validatie voeren wij uit volgens de NEN 60974-14 norm.
Inspecteren van reinigingsapparatuur volgens NEN 3140 en Explosie-veiligheid
keuren (ATEX) behoren tot de kernactiviteiten van onze landelijke services.

Contact:

Toegevoegde waarde

Wij verzorgen voor u de NEN3140 inventarisatie, inspectie, keuring, kalibratie,
reparatie, registratie en levering van diverse machines en arbeidsmiddelen.
•
•

Wij adviseren en beheren het volledige proces van aanvraag tot borgen
van veiligheid en kwaliteit van o.a. arbeidsmiddelen.
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Rubix vestiging of
één van de Testcom vestigingen.

Cuijk | T. +31 (0)485 31 58 04 | E. cuijk@rubix-group.nl
Gouda | T. +31 (0)182 58 78 78 | E. gouda@rubix-group.nl
Zaandam | T. +31 (0)75 65 33 700 | E. zaandam@rubix-group.nl

rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com
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RVS GEREEDSCHAPSWAGEN 1470K7SS

Dubbelwandig verstevigd RVS frame
met extra laspunten. Antidiefstal
vergrendelingssysteem.
Veilig en slim Lock&Go systeem
voorkomt dat de RVS lades opengaan
wanneer de gereedschapswagen
wordt verplaatst. Volledig opengaande
RVS lades met vergrendeling en
kogellagerschuifrails die zeer soepel
schuiven en een draagvermogen tot
30 kg hebben.
Gladde en stille rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor
de wagen goed wendbaar is, ook op een oneffen ondergrond. Optioneel:
er is een uitgebreid assortiment gebruiksklare Fit&Go foaminlays met
gereedschappen verkrijgbaar.
Bestelnummer

Aantal lades

LxDxH

Prijs

10089092

7

677 x 501 x 985 mm

€ 1.299,00

Voor alle gereedschappen van Roebuck die geen
verbruiksartikelen zijn geldt een levenslange
garantie op basis van reparatie of vervanging.
Niet dat het nodig is - het is sterk gereedschap dat
lang meegaat!
Exclusief gedistribueerd door Rubix
ai161967981315_AD - Rubix Up-Time Magazine 2021.pdf 1 29-4-2021 09:03:35

GEREEDSCHAPSTAS 25L PRATIK+
C

M

Y

Aluminium handgreep met comfortzone. Stevige
draagriem met verstevigd kussen voor extra
comfort voor uw schouder. Klittenbandsluiting
op het hoofdopbergvak.

CM

MY

CY

CMY

K

DE BESTE KEUZE VOOR HET VERWIJDEREN VAN
OPPERVLAKTE VERONTREINIGING, CORROSIE,
LICHTE LAS SPETTERS, VUIL EN ANDERE
VERGELIJKBARE VERONTREINIGINGEN
www.nortonabrasives.com/nl-nl
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Indeling: 1 hoofdopbergvak, 5 opbergvakken
aan de binnenzijde, 9 opbergvakken aan de
zijkant met klep en klittenbandsluiting,
3 opbergvakken aan de zijkant, 1 zipped pocket.
Wordt geleverd zonder gereedschappen.
Bestelnummer

Prijs

11850138

€ 50,75

rubix-group.nl | nl.rubix.com | be.rubix.com
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FULL SPEED
NO HEAT
Met 3M™ Cubitron™ II
Schuurband 784F

• Extreme snijprestaties door precies
gevormde keramische korrel
– Meer, gelijkmatigere slijtage
– Tot 40% tijdsbesparing

• Gaat langer mee dan andere producten

De professionele schuurband
voor alle toepassingen
• Krachtige schuurband voor vrijwel alle
metalen onder lage en middelhoge druk
• Ideaal voor hoge snijsnelheden
• Blijft koel tijdens het schuren dankzij
schuurhulpmiddelen, gaat beduidend
langer mee
• Minder fijnstof

– 2 tot 4 keer langere levensduur

• Reductie downtime
– Minder bandwissels

• Lagere contactdruk
– Gebruiksvriendelijker

• Minder warmteontwikkeling
• Hogere productiviteit, lagere eenheidskosten

• Korrel 36+ tot 180+

Voor meer informatie, neem contact op met uw Rubix contactpersoon of vestiging.

Tools & General Maintenance
HAND- EN RATELTAKELS
MET OVERLASTBEVEILIGING

De Rema Select S-200 OD en S-2 OD hand- en rateltakels zijn uitgevoerd
met een overlastbeveiligingsysteem die bij overbelasting wel de te hijsen last
veilig en gecontroleerd omlaag kan brengen c.q. ontlasten. Een overbelaste
hand- of rateltakel kan ongemak veroorzaken doordat de rem niet of
moeilijk te lossen is.
De Rema Select S200 OD en S2 OD hand- en rateltakels bieden
uitkomst. Een generatie die is uitgerust met een geïnnoveerd
overlastbeveiligingssysteem. Het geïnnoveerde overlastbeveiligingssysteem
maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd
omlaag te brengen. Dit bespaart kostbare tijd en draagt bij aan een
veilige werksituatie. De Rema Select S200 OD handtakels zijn bovendien
compacter en hebben een laag eigen gewicht.
Veiligheid is gewaarborgd door de innovatieve overlastbeveiliging voor
draagconstructies van gebouwen, materieel en mens en creëert zodoende
een veilige werkomgeving.

UNIEK IN ZIJN SOORT

Neem voor meer informatie contact op met uw Rubix contactpersoon of
vestiging.

In 3 stappen de
steiger vinden die
het beste bij je past!
www.steigersamenstellen.nl

INDUSTRIAL ECO DEGREASER

ONTROESTER COLD SHOCK LU-6

Verwijdert snel en moeiteloos vet,
olie, smeermiddelen, teer, kleefstoffen
en
andere
veel
voorkomende
verontreinigingen volledig.

BEKIJK DE DEMO FILM

www.crcind.com
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Creëert een intense cryogene shock voor
koele ruimtes tot -39°C. Molybdeendisulfidevet (MOS2) dringt diep door in
het vastzittende deel en maakt efficiënte
de-icing mogelijk, zelfs in extreme en
geoxideerde gevallen. Creëert langdurige
corrosiebestendige emulsie, die de volgende
demontage vergemakkelijkt door continue
smering.

Bestelnummer

Inhoud

Verpakking

Prijs bij afname 12 stuks

07850420

650 ml

12 stuks

€ 8,60

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

3M™ Industriële Tapes voor Markering

Een tape
voor elke klus.
3M™ Vinyltapes
Een tape voor elke klus. Of
het nu gaat om het markeren
van een wand, een buis of
een laadkaai, de producten van
3M bieden de juiste duurzaamheid, flexibiliteit en levendige
kleuren die u nodig hebt om
uw workflow en veiligheid te
helpen maximaliseren en om uw
fabriek of magazijn er zo goed
mogelijk te laten uitzien.
Ondersteunt gebieden met
weinig tot veel verkeer
Maakt vloerindelingen eenvoudig en snel te verwisselen
snel en eenvoudig
aan te brengen
In één keer verwijderbaar
van vele oppervlakken
Lange termijn hoge zichtbaarheid en slijtvastheid

Een visuele
werkplek is een
productieve en
veilige werkplek

3M™ Vinyl Tape 471 / 5702

3M™ Vinyl Tape 971

Betrouwbare, zeer zichtbare, zeer
veelzijdige markeringstape voor
kleurcodering, vloermarkering en
veiligheidsmarkeringstoepassingen.

Ontworpen voor zwaar verkeer en
zware omstandigheden zoals het
schuren van pallets en zwaar materieel.
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3M™ Vinyl Tape 764

3M™ Vinyl Tape 766/767

Kosteneffectieve keuze voor een
verscheidenheid aan gevaren,
kleurcodering, vloer- en veiligheidsmarkeringen in het lichte verkeer.

Ideaal voor het markeren van apparatuur knijppunten of tandwielen voor
waarschuwingsdoeleinden en vloermarkering in lichte verkeersgebieden.
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3M™ 971

3M™ 766/767

3M™ 471

3M™ 971

3M™ 471

3M™ 471

3M™ 471

3M™ 971

Neem contact op met uw Rubix contactpersoon voor meer informatie of bestel online:
nl.rubix.com | be.rubix.com
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LOCTITE 55 Schroefdraadafdichting:
nu ook met KIWA-keur voor drinkwater

Zorg ervoor dat u het juiste product gebruikt,
met de juiste goedkeuringen.

LOCTITE 55 - 160 m : bestelnummer 07010141 - € 11,00

ONS NIEUWE
E-LEARNING PLATFORM
SCHRIJF JE VANDAAG IN EN
GA VOOR DAT CERTIFICAAT !
www.loctitexplore.nl
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Rubix heeft een hoogwaardig en uitgebreid Exclusive Brands assortiment van zowel verbruiksartikelen als apparatuur
voor al uw lasbehoeften. Dit betreft o.a. een groot assortiment boog-, MIG- en TIG-lasstations met verschillende
specificaties. Aangevuld met elektroden en elektrodehouders voor booglassen; draden voor MIG-lassen in diverse
metalen en diameters; toortsen, wolfraamelektroden, vulmaterialen en stalen toortsen voor TIG-lassen.

ANTI-SPAT SPRAY

LUCHTGEKOELDE MIG/MAG-TOORTSEN

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.

Beschermt tegen spatten tijdens
het lassen. Niet-ontvlambaar actief
product op waterbasis. Zeer veilig voor
laswerkzaamheden en kan eenvoudig worden
verwijderd met water.
Inhoud: 650 ml. Verpakt per 12 spuitbussen.

Bestelnummer

Inhoud

Prijs bij afname 12 st.

24500100

650 ml

€ 4,10

MASSAKLEMMEN

Lengte

Kabel Ø

Afkoeling

Prijs

24850191

3 mtr

0,6 - 1,0 mm

Lucht

€ 56,50

24850192

3 & 4 mtr

0,8 - 1,2 mm

Lucht

€ 65,03

24850193

3 & 4 mtr

0,8 - 1,2 mm

Lucht

€ 68,22

24850194

4 mtr

0,6 - 1,6 mm

Lucht

€ 90,71

24850195

4 mtr

1,0 - 2,4 mm

Water

€ 128,12

LAS TOEVOEGMATERIALEN

Massaklem van plaatstaal:
licht en economisch model.
Met shunt. Krokodillenmaasklem van Messing: groot
oppervlaktecontact.

MIG lasdraad Staal G3SI1 (SG2). Kunststof
haspel.

Bestelnummer

Type

Max. vermogen

Kabel

Prijs bij afname
10 stuks

24500246

Massaklem

200A

25 mm²

€ 2,80

24500248

Massaklem

400A

70 mm²

€ 6,06

24500230

Krokodillenmassaklem
Krokodillenmassaklem

350A

50 mm²

€ 10,30

600A

95 mm²

€ 15,10

24500232

Bestelnummer

Bestelnummer

Type

Ø

Rol (kg)

Prijs/kg

Bij afname
van

24850060

Staal G3Si1 (SG2)

0,80 x 200mm

15

€ 1,98

30 kg

24850062

Staal G3Si1 (SG2)

1,00 x200mm

15

€ 1,83

30 kg

24850064

Staal G3Si1 (SG2)

1,20 x200mm

15

€ 1,80

30 kg

24850059

Alu 5356 (AG5)

1,20 x300mm

7

€ 8,65

14 kg

24850070

RVS 308LSi

1,00 x300mm

15

€ 6,42

30 kg

24850074

RVS 308LSi

1,20 x300mm

15

€ 6,32

30 kg

24850072

RVS 316LSi

1,00 x300mm

15

€ 8,60

30 kg

24850076

RVS 316LSi

1,20 x300mm

15

€ 8,68

30 kg

LASHELM G-SPARK HD

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.
Bestelnummer

Prijs bij afname 2 stuks

Prijs bij afname 5 stuks

24850032

€ 120,00

€ 114,00
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Veelzijdige bescherming
3M™ Versaflo™ Ademhalingssystemen
bieden u niet alleen
ademhalingsbescherming. Ze kunnen ook
worden voorzien van geïntegreerde hoofd-,
oog-, gezichts-, gehoor- en huidbescherming
voor uw werknemers, terwijl ze comfortabel
kunnen worden gedragen en waardoor
naleving tijdens lange ploegendiensten wordt
gegarandeerd.
Meer opties voor meer taken
Met een breed scala aan filters voor
combinaties van deeltjes, gassen en
dampen, riemopties, hoofdkappen, maskers,
accessoires en en ademslangen, biedt het
3M™ Versaflo™ Motor- en luchtaangedreven
ademhalingssysteem bescherming in diverse
werkomgevingen, zoals de farmaceutische
industrie, bij lakspuittoepassingen, in de
voedingsmiddelenindustrie, in de chemische
industrie en bij bepaalde werkzaamheden in
de olie- en gasindustrie.

Welkom in uw
comfortzone.
3M™ Versaflo™
Ademhalingssystemen
Het is belangrijk om uw werknemers
te beschermen wanneer ze in
gevaarlijke omstandigheden werken.
Dat betekent dat u hen bescherming
moet bieden die ergonomisch,
comfortabel en gemakkelijk is:
een motor- en luchtaangedreven
ademhalingssysteem.

Werk met gemak
Intuïtieve, gekleurde aanraakpunten plus
zichtbare, voelbare en hoorbare indicatoren
bij een lage luchtstroom, laadstatus van
de batterij en de deeltjeslading van het
filter maken de 3M™ Versaflo™ Motor- en
luchtaangedreven ademhalingssysteem
gemakkelijk te gebruiken.
Comfort is belangrijk
Door de meerdere luchtstroomsnelheden,
een ergonomisch ontwerp om nauw op
het lichaam aan te sluiten en riemen met
ruime keuze aan ademslangen is het 3M™
Versaflo™ Motor- en luchtaangedreven
ademhalingssysteem speciaal ontworpen
voor werknemers die een systeem nodig
hebben dat de hele dag door comfort en
bescherming biedt.
Gemakkelijker te reinigen
Bij gebruik van TR-653 Reinigings- en
opbergset zijn de 3M™ Versaflo™
TR-600/800 Motoraangedreven
ademhalingssystemen IP67 gecertificeerd en
kan het systeem in water worden gedompeld
om zo snel en eenvoudig te worden
schoongemaakt en ontsmet.
Oplossing op maat.
We willen uw werk zo gemakkelijk mogelijk
maken. Met het modulaire 3M ™ Versaflo™
systeem kunt u zelf het systeem samenstellen
naar uw eigen behoefte. Wilt u het uzelf
makkelijk maken, dan kunt u ook kiezen voor
een starterskit.
Onze starterkits bevatten alle belangrijke
aspecten die u nodig hebt om aan de slag te
gaan: Motorunit, batterij, riem, oplader en
standaardaccessoires. U kunt uit verschillen
hoofdkappen en accessoires kiezen om
uw systeem aan te passen naar uw eigen
behoefte.
Ervaar nu zelf wat de veelzijdigheid van
3M™ Versaflo™ voor u en uw werknemers
kan betekenen. Bezoek www.3m.nl/
informatie.

PPE & Safety

MASCOT®

MEDIUM RISK NORM EN 17353

WORKWEAR

Ook in de genormeerde protective wear collecties waar high visibility geen
vereiste is, neemt de vraag naar extra zichtbaarheid de laatste jaren steeds
meer toe. Werkkleding producenten spelen hier al jaren op in en kunnen hier
sinds 5 juli 2020 de juiste accreditatie voor krijgen; de medium risk norm EN
17353.

Nieuwe hi-vis collectie
- nu met ULTIMATE STRETCH

www.mascot.nl/mascot-accelerate-safe

De EN 17353 norm is o.a. in het leven geroepen om fabrikanten meer vrijheid
in het design proces te geven én om bescherming te claimen voor “alleen
overdag” en voor “alleen ’s nachts”. Dit omdat deze norm niet bedoeld is voor
hoge risico situaties waar ten alle tijden maximale zichtbaarheid vereist is.
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan deze
EN 17353 norm, is dan ook enkel toegestaan bij medium risico dag- en nacht
situaties. Het betekent echter niet dat ieder kledingstuk met een fluo accent
of extra reflectiebies automatisch voldoet aan deze norm.
Als veiligheidsexpert speelt HAVEP hier natuurlijk als één van de eersten op
in! Een goed voorbeeld hiervan is de HAVEP® 5Safety image + collectie;
de reflectieband moet het gehele torso omsnoeren om aan de EN 17353 te
kunnen voldoen en de gehele HAVEP® 5Safety image + collectie is dan ook
binnenkort gecertificeerd met de nieuwe medium risk norm. HAVEP richt
zich als eerste met de medium risk normering specifiek op een duidelijke
bescherming in het donker door de bewust aangebrachte reflecterende
banden op deze collectie. Fluorescerende kleuren gebruiken we óf voor “high
risk”-situaties, dus met de strenge voorwaarden van de EN 20471, of als
kleuraccenten zonder normering. Wil je meer weten over de 5Safety Image+
of wat de medium risk norm nu precies inhoudt? Ga dan naar www.havep.
com voor meer informatie of neem contact op met uw Rubix contactpersoon.

HYGIËNE MONDMASKER

Blauw, 3-laags chirurgisch
masker van type II in nietgeweven
polypropyleen. Volledige
afdekking en bescherming met
metalen neusclip. Latexvrije,
gelaste oorelastieken.
Bescherming tegen microbiële
pre-besmetting.
Doos 50 stuks, grootverpakking
1000 maskers.

OP = OP
Bestelnummer

Prijs bij afname à doos 50 st.

22850003

€ 5,48

OPVOUWBAAR STOFMASKER FFP3

Disposable, opvouwbaar
mondmasker. Type FFP3 met
ventiel. Doos 50 stuks.

OP = OP
Bestelnummer

Prijs per stuk

A0038610

€ 2,75
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PPE & Safety

SUMMER BREEZE
You’ve got the Vibe

RADIANCE VIBE

Seriously safe.
Seriously boosting.
Bescherming én stijl - Radiance heeft het allemaal.
Het lijkt een gewone sneaker, maar binnenin de lichte
EVA-tussenzool schuilt het geavanceerde 3B-Motion
voor maximaal comfort en energieteruggave. Je voelt de
power boost bij elke stap!

bataindustrials.com

PREVENTIEF ONDERHOUD

Verbeter productiviteit door verspilling te verminderen.
Machines inspecteren en het melden van zorgen voordat het problemen
worden, zouden een natuurlijk onderdeel moeten zijn van de werkdag
van elke operator. Om dit te laten werken moet apparatuur schoon
worden gehouden. Tork Performance-dispensers en -reinigingsdoeken zijn
gebaseerd op de 5S-principes en plaatsen de tools om routinematige
schoonmaaktaken uit te voeren precies waar ze nodig zijn: bij de
werkplekken. 89% van machine-operators zegt dat het makkelijker is om
fouten op te sporen bij een schone machine.
Performance-dispensers zijn beschikbaar met een reeks unieke
montagemogelijkheden waarmee ze binnen handbereik van de operator
kunnen worden geplaatst.
Dit leidt tot:
•
Minder uitval en downtime
•
Betere productiviteit en concurrentievermogen
•
Bescherming van investeringen in apparatuur

Bestelnummer

Omschrijving

Verpakking

Prijs

14100555

Reinigingsdoek W7 Grijs

Pak 280 st.

€ 36,95

UV-STRALING KRUIPT ONDER DE HUID

STOKODERM® SUN PROTECT 50PURE
BESCHERMT

Het 5Z-beginsel voor een
perfecte bescherming tegen de zon

1. Z

onwerende
kleding dragen

scjp_anzeige_nl_sun_protect_170x70_4c_RZ.indd 1
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2. Z

onnecreme
aanbrengen

3. Z

onnehoed
of pet op

4. Z

onnenbril
gebruiken

5. Z

oeken naar
schaduw/uit
de Zon blijven

05.05.2021 14:09:18
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Rubix Safety Shop

Als digitale oplossing voor het managen van het gehele proces
rondom de uitgifte van persoonsgebonden bedrijfskleding en
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PPE) bieden we u de
Rubix Safety Shop.

Welke voordelen biedt de Rubix Safety Shop nog meer?
•
•
•
•
•

De Rubix Safety Shop is een Klant Management Systeem waarin de
medewerker zelf op een heel eenvoudige manier binnen zijn of haar budget de
benodigde uitrusting kan bestellen. De Rubix Safety Shop is echt maatwerk:
enkel het afgesproken gepersonaliseerde pakket tegen de overeengekomen
voorwaarden wordt getoond aan degene die bestelt. De webshop kan daarbij
aangepast worden aan de stappen in het proces die alleen de gebruiker nodig
heeft!
Met de Rubix Safety Shop is papierwerk verleden tijd, de interne processen
worden sterk vereenvoudigd en er wordt overzicht en inzicht geboden.

MANAGE DE UITGIFTE VAN PERSOONSGEBONDEN
BEDRIJFSKLEDING EN PBM DIGITAAL
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•
•
•

U heeft de keuze om uw medewerkers te laten bestellen binnen een
bepaald budget, te tonen in euro’s of in punten.
U kunt uw medewerkers zelf laten bestellen binnen een vooraf
afgesproken pakket, per functiegroep of per afdeling.
Door middel van een aantal kliks kunt u heel simpel in uw pakket het
juiste artikel vinden.
De Rubix Safety Shop is volledig te customizen naar uw wens.
Zeer gebruiksvriendelijk: u kunt zelf allerlei aanpassingen doen,
zoals het toevoegen/verwijderen van medewerkers, afleveradressen
aanpassen (b.v. naar huisadressen), budgetten aanpassen.
Per medewerker zijn op voorhand, indien van toepassing,
voorkeursmaten in te stellen.
Mogelijkheid voor managers om te bestellen namens de medewerkers.
Ongelimiteerd aantal gebruikers gemakkelijk te structureren in
groepen.

Met de Rubix Safety Shop heeft u geen omkijken meer naar het gehele proces
van bestellen, autoriseren en uitgeven van werkkleding en PBM voor uw
medewerkers. De interne processen worden sterk vereenvoudigd, u wint tijd en
daarmee gaan uw interne kosten omlaag.
Heeft u interesse? Wij praten graag met u verder over de voordelen die het
gebruik van de Rubix Safety Shop u biedt. Neem contact op met uw lokale
Rubix vestiging of stuur een mail naar ppesafety@rubix-group.nl. Wij tonen u
graag onze mogelijkheden!
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Must-haves
Rubix Exclusive Brands producten
speciaal voor u geselecteerd.

Met de Rubix Exclusive Brands hebben wij een portefeuille van merken, productgroepen,
producten en assortimenten die aan al uw essentiële behoeften voldoen. In onze Exclusive
Brands Must-haves folder bieden wij u de meest essentiële producten om u te helpen om uw
productie draaiende te houden.

Vraag naar de folder bij uw lokale Rubix vestiging of uw Rubix contactpersoon.

