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Klantgerichte oplossingen
Wij weten dat onverwachte stilstand van 

uw bedrijfsproces vraagt om adequate 

oplossingen. Maar ook dat u na gepland 

onderhoud weer zorgeloos wilt kunnen 

produceren. Ons team staat open voor 

andere inzichten, voor nieuwe oplossingen 

van oude problemen en voor signalen van 

veranderende behoeften. Dus voor al uw 

informatie, oordelen en meningen die een 

bijdrage kunnen leveren aan het verbe-

teren van uw performance. Kortom een 

team met een hoog probleemoplossend 

vermogen.

Kwaliteit en veiligheid
Het ERIKS Field Service Team heeft kwali-

teit en veiligheid hoog in het vaandel staan 

en is daarom VCA* gecertificeerd. Alle 

medewerkers zijn in het bezit van het  

B-VCA en of VCA-VOL certificaat en op 

alle mogelijke situaties voorbereid. Boven-

dien is een aantal monteurs in het bezit 

van geldige offshore papieren.

Overzicht werkzaamheden
Het ERIKS Field Service Team is in te  

zetten op tal van onderhoudsklussen en  

projecten, de belangrijkste zetten wij op 

een rijtje: 

Slangen
inventariseren, registreren en  

(opnieuw) certificeren

visuele inwendige en uitwendige 

inspectie

hydrostatisch afpersen

doormeten op elektrische geleiding

op locatie repareren van slangen en 

slanghaspels 

reviseren van Todo-koppelingen

Afsluiters, instrumentatie & 
kunststof leidingsystemen

repareren, aanpassen en/of instellen 

van geleverde afsluiters, regelventielen,  

kunststof leidingsystemen etc.

geven van instructies voor het verwer-

ken van kunststof leidingsystemen

ultrasoon doormeten van  

condenspotten

Industriële kunststoffen
opmeten en installeren  

van GVK looproosters

installeren van slijtvaste kunststof 

Rhino Hyde® platen

Afdichtingen
aanbrengen van GORE-TEX®-

pakkingen op geëmailleerde flenzen

begeleiden bij de montage van  

mechanical seals en cartridge seals

vullen van pakkingcontainers i.s.m. 

verkoop afdichtingen

creëren van pakkingborden i.s.m. 

verkoop afdichtingen

aanbrengen van opblaasbare  

afdichtingen t.b.v. luiken 

Servicedienst met 
klantgerichte oplossingen

Zoekt u naar speci�eke kennis, die de ef�ciëntie en de  

productiviteit van uw processen kan verbeteren? Doet u dan 

gerust een beroep op ons Field Service Team. De medewerkers 

staan klaar om u ter plaatse te assisteren of te adviseren.

 Het vakbekwame en enthousiaste team van monteurs biedt u 

in geval van storingen, calamiteiten of onderhoudsprojecten de 

juiste snelle service. Het ERIKS Field Service Team denkt met 

u mee en werkt snel, kostenbesparend en resultaatgericht.

ERIKS Field Service Team

Het ERIKS Field Service Team staat 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking. 

Voor gepland onderhoud of vervanging van onderdelen en in het geval van calamiteiten. 

Voor meer informatie belt u direct: (072) 514 13 17 of de vestiging bij u in de buurt.
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ERIKS bv
Postbus 280
1800 BK Alkmaar     

T (072) 514 15 14
E info@eriks.nl
www.eriks.nl
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