
Enerpac Authorized 
Service Center

dé partner voor Enerpac producten, 

onderhoud en reparaties



Om de samenwerking met Enerpac te versterken 
en onze serviceactiviteit te vergroten, is ERIKS 
gecertificeerd als Enerpac Authorized Service Center.
 
Naast de aanschaf van Enerpac producten en 
systemen, kunt u bij ERIKS terecht voor reparaties 
en onderhoud aan uw Enerpac producten. Zelfs als 
deze niet bij ERIKS aangeschaft zijn.

Met meer dan 450 vestigingen, 8.000 werknemers en activiteiten in 20 
landen zorgt ERIKS ervoor dat uw producten, processen en resultaten 
verbeteren. Als één van de grootste industriële dienstverleners ter 
wereld brengen wij het succes waar ú dat nodig heeft. En hoe groot 
of klein onze oplossingen of onderdelen zijn, is niet belangrijk. Het 
gaat erom dat ze uw producten en processen sneller, slimmer, veiliger 
of efficiënter maken. Dat u er grote ambities mee kunt realiseren. 

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied 
van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd 
diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en 
kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende 
componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het 
verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in 
huis.
 
ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. 
Voor úw succes!

Enerpac, een innovatieve marktleider

Enerpac is wereldwijd marktleider in hydraulische hogedruk 
gereedschappen, componenten en biedt oplossingen voor het 
nauwkeurig positioneren van zware lasten. Enerpac fabriceert 
producten voor uiteenlopende toepassingen, van de kleinste 
hydraulische cilinder tot complete computergestuurde hef- en 
positioneringssystemen. Enerpac biedt haar klanten innovatieve 
oplossingen die de productiviteit verhogen, kostenefficiënt zijn en het 
werk veiliger en makkelijker maken.  
 
Naast kwalitatief hoogwaardige producten en innovatieve 
oplossingen, biedt Enerpac een wereldwijd servicenetwerk met 
aftersales partners die overal ter wereld vertegenwoordigd zijn. 

De geautoriseerde service centra bieden onderhouds- en 
reparatiediensten van topkwaliteit voor Enerpac producten.  
Meer dan 60 service centra zijn gecertificeerd in Europa, het Midden-
Oosten en Afrika. De geautoriseerde status van een service center 
wordt goedgekeurd en bijgehouden door regelmatige audits van 
Enerpac.

 
ERIKS als Enerpac Authorized Service Center

ERIKS Roermond is officieel gecertificeerd als Enerpac Authorized 
Service Center. Naast aanschaf van Enerpac producten en systemen, 
kunt u ook bij ons terecht voor reparaties en onderhoud aan uw 
Enerpac pro ducten. Zelfs als deze niet bij ERIKS aangeschaft zijn.

Bij reparaties worden enkel originele Enerpac onderdelen gebruikt. 

Dit geeft u veel zekerheid

Een Enerpac Authorized Service Center biedt u de volgende garanties: 

  � Veiligheid staat voorop.

 � Geautoriseerd service center personeel wordt getraind  

door ervaren Enerpac trainers.

 � Voor reparatie worden enkel originele Enerpac onderdelen  

gebruikt.

 � Werkplaatsgereedschap en -apparatuur zijn afgestemd op  

reparaties aan Enerpac producten.

 � Reparaties als nieuw; Vervanging van alle slijtageonderdelen  

is onderdeel van het reparatieproces. 

 � Reparatie onder garantie staat onder toezicht van Enerpac.

ERIKS als partner



Let's make industry work better

Om de hoogste kwaliteitsstandaard van uw gerepareerde product te garanderen, worden enkel originele Enerpac reserveonderdelen gebruikt. 
Daarnaast wordt onderhoud, gepleegd in een geautoriseerd Enerpac Service Center, uitsluitend uitgevoerd door bekwame technici die zijn opgeleid 
aan de Enerpac Academy. 

Het uitvoeren van service en periodiek onderhoud aan uw Enerpac producten verhoogt de veiligheid van uw personeel en optimaliseert de 
kostbare uptime van uw activiteiten.

 
Enerpac Maintenance Program

Regelmatige controles en onderhoud aan gereedschappen kunnen schade en storingen voorkomen.  
Bij het Enerpac Maintenance Program (EMP) worden alle vitale onderdelen van uw hydraulische 
gereedschappen gecontroleerd. Schade en eventuele lekkages worden opgespoord, oliekwaliteit en 
-niveau worden gecontroleerd en de maximale drukinstellingen worden aan een nauwkeurige inspectie 
onderworpen. 

Het EMP zorgt ervoor dat uw Enerpac hydraulische hogedrukgereedschappen op tijd en zo goed mogelijk 
worden onderhouden, waardoor de veiligheid wordt verhoogd en kostbare downtime van uw processen tot 
een minimum wordt beperkt. EMP zorgt ervoor dat uw Enerpac tools altijd beschikbaar en gebruiksklaar zijn.
Door Enerpac opgeleide specialisten voeren de verschillende controles en andere diensten snel en efficiënt 
uit. Ze zorgen ervoor dat uw producten altijd in topvorm zijn en u kunt op hen vertrouwen voor advies over 
onderhoudscycli, reparaties en vervanging. Neem vandaag nog contact op met ERIKS om te informeren wat 
EMP voor u kan betekenen!

 
Enerpac standaard voorraadproducten

Naast de services die ERIKS als Authorized Service Center biedt, kunt u bij ERIKS ook terecht voor standaard Enerpac voorraadproducten. Op onze 
uitgebreide webshop met meer dan 600.000 werktuigbouwkundige componenten, vindt u ook een groot assortiment Enerpac producten. Voor het 
complete assortiment kunt u onze webshop bezoeken: shop.eriks.nl

Een kleine greep uit het Enerpac assortiment:

 � Standaard cilinders  
(RT, RSM, RCS, RCH, RC, BRC,   
BRP, RRH, SC sets)

 � Aluminium lichtgewicht cilinders   
(RAC, RACL, RACH, RAR)

 � Zware hefcilinders / borgmoerclinders 
(LPL, HCG, HCL, CUSP, HCR, HCRL)

 � Slangen en koppelingen 
 � Olie
 � Manifolds en adapters
 � Manometers en accessoires

 � Handpompen (P, MP, P11)
 � Elektrisch hydraulische pompen  

(XC, PU, TQ, ZE, PE, ZU4, ZUTP).
 � Lucht hydraulische pompen  

(XA, PA, PAM, ZA4, ATP) 
 � Benzine aangedreven hydraulische    

pompen (ZG)
 � Stuurventielen (VM, VE, VC)
 � Volumeregelaars en drukregelaars (V)

 � Flensuitlijngereedschap (ATM)
 � Hydraulische flensspreiders  

(FS, STF, FSH, FSM, STF)
 � Manuele, elektrische, hydraulische  en  

pneumatische momentsleutels  
(E, ETW, S, W, SQD, HXD, PTW)

 � Moerensplijters (NC, NS)
 � Bijbehorende pompen 

(ZA4T, ZE, ZU4T, ZUTP)

 

Cilinders Systeemcomponenten

Pompen en Ventielen Bolting



www.eriks.nl

shop.eriks.nl

Bezoekadres
Albert Einsteinweg 8
6045 GX Roermond

Contact
T +31 88 855 82 33
E info@eriks.nl

Hydrauliek

Contact
T +31 88 855 82 98
E hydraulics@eriks.nl     

Voor alle locaties kijkt u  
op eriks.nl/vestigingen

ERIKS 
Aandrijftechniek Roermond

Volg ERIKS online:


