Flensafdichtingen
Logistieke oplossingen en besparingen

logistieke oplossingen en
besparingen
U wilt niet te veel tijd en kosten kwijt zijn aan de inkoop, opslag
en verdere distributie van afdichtingen binnen uw organisatie.
ERIKS heeft hiervoor - naast een ruim assortiment flensafdichtingen - een compleet pakket logistieke diensten.

Waar ERIKS de complete of een gedeelte van de supply
chain uit handen neemt, kunt u zich concentreren op
uw core business. Een enorme kostenbesparing ligt
voor de hand. Wij verminderen de kans op misgrijpen
of verkeerd gebruik van pakkingen, wat resulteert in
minder onderhoud, minder storing en dus lagere kosten.
Alle mogelijkheden leest u in deze brochure.

Standaardisatie voor kostenbesparingen
Is uw magazijn in de loop der jaren veranderd in een verzamelplaats
van een grote diversheid aan pakkingmaterialen? Bent u wellicht
het volledige overzicht kwijt welke pakking u het beste waar kan
inzetten? En wilt u de kans op verkeerd ingebouwde pakkingen tot
een minimum beperken? Dan biedt ERIKS u graag een advies en
totaaloplossing die gegarandeerd kostenbesparingen opleveren.
Onze buitendienst inventariseren snel uw verbruik en gebruik van
pakkingen. Daarmee zijn wij in staat om met een kleine variatie in
materialen alle afdichtingen voor uw hele proces te leveren. Met
minder kans op fouten, minder zorg en zelfs minder kosten. Door
bijvoorbeeld lagere bestelfrequenties en toch minder voorraad.
Besparingen in uw processen die zwart op wit aantoonbaar zijn.
ERIKS zorgt voor het documenteren van het bestaande probleem,
de in overleg met u besproken oplossing en de daarbij maandelijkse
of jaarlijkse besparing. Wat houdt u nog tegen?

Pakkingkasten
Net als bij het opbergen van uw gereedschappen, hangen
de pakkingen keurig op soort, materiaal en/of afmeting.
Onderhoudsmonteurs kunnen zo direct de juiste afdichting
pakken. De kast waarborgt ook de meest ideale opslagcondities:
de pakkingen hangen onbeschadigd, droog, donker en stofvrij.
Pakkingkasten zijn in diverse modellen, maten en kleuren
leverbaar (hangend of staand). Plaatsing en inrichting regelt
ERIKS, eventueel in combinatie met de diverse aanvul- en
facturatieopties.

Pakkingborden

24/7 Service

Wilt u binnen uw bedrijf een duidelijk overzicht van uw voorraad
pakkingen? Dan zijn de pakkingborden van ERIKS een prima
maatwerkoplossing. Op basis van uw behoeften stellen wij
gezamenlijk een compleet pakkingbord samen met de benodigde
informatielabels. Uw medewerkers weten zo precies welke
pakkingen ze nodig hebben of welke bijbesteld moeten worden.

Waar uw processen dag en nacht
doorgaan, is ook ERIKS 24 uur per dag
bereikbaar. Ook buiten kantooruren
zorgen wij ervoor dat een met spoed
benodigde flenspakking binnen
enkele uren ter plaatse is. Deze quick
supply service is 24 uur per dag en 7
dagen per week beschikbaar.

Indien gewenst kunnen wij het voorraadbeheer overnemen zodat
er altijd voldoende pakkingen aanwezig zijn voor uw monteurs.
Meer hierover bij rack jobbing.
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Speciale verpakkingen en kitting
Pakkingorders waarvoor specifieke verpakkingseisen gelden,
krijgen bij ERIKS een speciale behandeling. Van het verpakken
per stuk van een pakkingring, tot het maken van complete sets
per equipement ten behoeve van seriematige productie. Tevens
kan ERIKS uw zendingen voorzien van klantspecifieke stickers,
klantspecifieke verpakkingen, blijvende markering op de pakking,
kleurcodering op de pakking en op maat samengestelde sets voor
uw monteurs.
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Uw wensen vertalen wij in een scherpe offerte met een op maat
gesneden verpakkingsvoorstel.
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Rack jobbing
Het rack jobbing principe is een groeiende vorm van dienstverlening
aan onze afnemers. Uw pakkingborden en -kasten worden niet
alleen gevuld geleverd, maar houden wij ook compleet. Uw
voordeel: de monteur grijpt niet meer mis en de kans op fouten
wordt tot een minimum beperkt. In overleg spreken we een
frequentie af wanneer een ERIKS-medewerker uw borden naloopt
en zonodig aanvult.

Stopbegeleiding
ERIKS heeft ruime ervaring is het leveren van flensafdichtingen
voor fabrieksstops. Diverse (petro)chemische plants worden
door ERIKS jaarlijks begeleid bij stoporders. U hoeft zich geen
zorgen meer te maken rondom de aanlevering van alle mogelijke
afdichtingsmaterialen. Uw fabrieksstops begeleiden wij van begin
tot het einde. Zodra de goederen gereed en geïnspecteerd zijn,
worden deze in een speciaal hiervoor ingerichte stopcontainer op
uw plant afgeleverd.
ERIKS kan bovendien de uitgifte begeleiden waarmee de kans
op fouten wordt beperkt. Een complete service waarmee ERIKS u
ontzorgt tijdens uw fabrieksstop.

Pakkingsnijders
ERIKS heeft een breed assortiment aan pakkingsnijders. Van hand
pakkingsnijders tot vol elektrische ringen- en strokensnijders. U
kunt deze snijders in uw werkplaats instaleren en in geval van
nood binnen enkele minuten een pakking op maat snijden.
ERIKS zorgt ervoor dat in uw pakkingkast een plaat ligt van ieder
door u gebruikt materiaal. Zo bespaart u koerierskosten en heeft
minder downtime.

Revisie van mechanical seals
ERIKS heeft een compleet revisiecentrum voor het nauwkeurig
reviseren van uw mechanical seal. De werkwijze is eenvoudig.
Uw te reviseren seal stuurt u naar ERIKS of één van onze ERIKS
Servicecenters in de buurt. Wij inspecteren de seal en doen u
vooraf een opgave van kosten. Dan kunt alsnog beslissen of we de
seal voor u reviseren of dat u besluit een nieuwe te bestellen.

Elektronisch zakendoen met ERIKS
ERIKS is gespecialiseerd in een breed pakket werktuigbouwkundige
producten. Deze producten vertegenwoordigen, door een relatief
lage inkoopwaarde (C-artikelen), een relatief klein deel van het
totale inkoopbudget van een onderneming. De verwervingskosten
van deze producten zijn echter aanzienlijk: vaak zo’n 80% van de
totale inkoopkosten.
ERIKS biedt verschillende e-business oplossingen die u kunnen
helpen om op een betrouwbare en veilige manier uw bestellingen
elektronisch te plaatsen.
U kunt gebruikmaken van onze digitale catalogus op webportal
TradCom.nl voor het zoeken van flensafdichtingen, studbolts,
flenskappen of andere ERIKS-artikelen. Klantgebonden prijzen en
beschikbare voorraad zijn 24 uur per dag raadpleegbaar. Onze
catalogus is op te roepen via uw eigen ERP-systeem.

Regionale aanwezigheid ERIKS Servicecenters
Op ruim 20 industriële locaties door heel Nederland bevinden
zich ERIKS Servicecenters. Hier kunt u terecht voor het totale
assortiment van de ERIKS-groep. Naast afdichtingen zijn dat:
afsluiters, instrumentatie, kunststof leidingsystemen, kunststoffen,
slangen, hydrauliek, aandrijftechniek, gereedschappen en
onderhoudsproducten.
Binnen een Servicecenter heeft u een vaste contactpersoon
voor al uw (aan)vragen. Zij kennen uw bedrijf en specifieke
pakkingwensen. Op de Servicecenters zijn zowel pakkingmaterialen
en pakkingsnijders aanwezig, zodat wij - wanneer noodzakelijk zeer snel maatwerkpakkingen kunnen leveren.

Meer informatie
ERIKS biedt u rondom flensafdichtingen
talloze extra diensten. Wilt u meer
informatie dan kunt u contact opnemen
met onze specialisten, bel T (072) 514
18 44 of e-mail afdichtingen@eriks.nl

Productoverzicht flensafdichtingen
Rubber
Rubber platen en stansdelen uit NBR,
EPDM en CR worden veel in de machineen apparatenbouw toegepast. Daarnaast
Viton® en silicone in de chemische en de
voedingsmiddelenindustrie. ERIKS heeft een
jarenlange ervaring in het leveren en verwerken
van rubber producten.

Kamprofiel- en MRG-pakkingen
Kamprofiel- en MRG pakkingen worden zeer
veel als warmtewisselaarpakking toegepast.
ERIKS kan deze afdichtingen zeer snel
produceren in diverse productielocaties. De
standaardafmetingen voor DIN- en ANSI-flenzen
zijn uiteraard uit voorraad leverbaar.

Vezel
ERIKS werkt al vele jaren samen met de
leverancier
Frenzelit-Werke.
Het
brede
programma van ook andere bekende fabrikaten
wordt in eigen werkplaats verwerkt. Hier beschikt
ERIKS over diverse stansmachines, plotters en
waterstraalunits.

Isolatiesets
Kathodische of galvanische corrosie van
flenzen of leidingen kan worden voorkomen
door isolatiesets te gebruiken. Hiervoor heeft
ERIKS producten van Pikotek voor DIN-, APIen ANSI-flenzen geschikt voor lage tot hoge
drukken. Door speciaal materiaal te gebruiken,
zijn er geen problemen met het breken van
onderlegringen.

Grafiet
ERIKS heeft diverse hoogwaardige grafiet platen
met uitstekende technische eigenschappen in
haar pakket. Bijvoorbeeld de Sigraflex HD van
SGL. Deze afdichtingen worden toegepast in o.a.
hogedrukstoom, de chemie en petrochemie.

Metalen ringen stansen/draaien
In de industrie worden zeer veel speciale
metalenafdichtingen toegepast. Toepassingen
voor zeerlage lekkages, hoge temperaturen en
druk. Metalen O-ringen, Helicoflex® en andere
speciaal gedraaide of gestanste ringen zijn hier
uitstekend voor geschikt.

PTFE
Vanwege
de
uitstekende
chemische
bestendigheid worden PTFE-producten in de
chemie toegepast. Daarnaast is het merendeel
van de PTFE-producten FDA-approved waardoor
zij ook veelvuldig in de levensmiddelen industrie
worden ingezet. Een ruime voorraad van de
Gore® en Garlock® producten is beschikbaar.

Thermische isolatiematerialen
In de industrie worden zeer veel isolatieproducten
toegepast. Zowel in de procesindustrie,
apparatenbouw als bij montage (lassen). Of
het nu een koord, band, doek, plaat of een
stansdeel moet zijn, ERIKS heeft de oplossing.
De nieuwe generatie voldoet aan de laatste
milieu- en gezondheidseisen.

Spiraalgewonden pakking
Spiraalgewonden afdichtingen worden bij
hogere drukken en temperaturen toegepast.
ERIKS heeft een assortiment in alle denkbare
uitvoeringen, in diverse materialen. Daarnaast
kunnen in eigen productie zeer snel speciale
ringen worden gemaakt.

RX® flensafdichtingen
Binnen ons private label assortiment zijn diverse
typen flensafdichtingen opgenomen. Wij leveren
RTJ’s, spiralwound-, kamprofiel-, vezel-, grafieten PTFE-flensafdichtingen van ons RX® merk
uit voorraad.

Ring Type Joints
Ring Joints worden vooral in de gas- en olieexploratie toegepast. Voor deze industrie heeft
ERIKS een breed en diep pakket R, RX en BX
Ring Type Joints op voorraad.

Flenstoebehoren
Naast de flensafdichtingen levert ERIKS
een breed scala aan flenstoebehoren. In
ons assortiment vindt u onder andere de
flensbeschermingskappen,
lekzoekspray,
draadeinden, moeren en vloeibare pakking.

Alkmaar
Saffierstraat 3
1812 RM Alkmaar
T (072) 514 17 17
F (072) 514 16 25
E esc.alkmaar@eriks.nl

Den Haag
Neckar 2
2491 BD Den Haag
T (070) 381 84 84
F (070) 381 84 36
E denhaag@eriks.nl

Groningen
Rouaanstraat 8
9723 CD Groningen
T (050) 368 49 99
F (050) 368 49 98
E groningen@eriks.nl

Roermond
Thomas Alva Edisonweg 5
6045 GN Roermond
T (0475) 37 22 70
F (0475) 37 23 05
E roermond@eriks.nl

Almelo
Plesmanweg 12
7602 PE Almelo
T (0546) 87 30 70
F (0546) 87 32 68
E almelo@eriks.nl

Doetinchem
Havenstraat 55
7005 AG Doetinchem
T (0314) 34 37 20
F (0314) 34 37 41
E doetinchem@eriks.nl

Hengelo
Hassinkweg 16
7556 BV Hengelo
T (074) 291 57 57
F (074) 291 59 39
E hengelo@eriks.nl

Rotterdam-Botlek
Shannonweg 33 Haven 5079
3197 LG Rotterdam-Botlek
T (010) 231 34 00
F (010) 296 96 18
E eriks.rijnmond@eriks.nl

Amsterdam
Dynamostraat 46-48
1014 BK Amsterdam
T (020) 448 96 10
F (020) 613 77 65
E amsterdam@eriks.nl

Eerbeek
Loubergweg 19
6961 EJ Eerbeek
T (0313) 67 95 00
F (0313) 65 47 68
E eerbeek@eriks.nl

Hoorn
De Factorij 35 d
1689 AK Zwaag
T (0229) 21 28 82
F (0229) 21 93 74
E hoorn@eriks.nl

Rotterdam-Noordwest
Caïrostraat 80
3047 BC Rotterdam
T (010) 245 50 55
F (010) 262 00 38
E rotterdam@eriks.nl

Arnhem
Pieter Calandweg 46
6827 BK Arnhem
T (026) 362 92 44
F (026) 361 00 63
E arnhem@eriks.nl

Eindhoven
De Witbogt 22a
5652 AG Eindhoven
T (040) 291 19 00
F (040) 291 19 09
E eindhoven@eriks.nl

Leeuwarden
James Wattstraat 19
8912 AS Leeuwarden
T (058) 215 05 87
F (058) 215 85 16
E leeuwarden@eriks.nl

Tilburg
Ellen Pankhurststraat 9
5032 MD Tilburg
T (013) 571 45 61
F (013) 570 06 42
E tilburg@eriks.nl

Bergen op Zoom
Van Konijnenburgweg 44 b
4612 PL Bergen op Zoom
T (0164) 27 55 44
F (0164) 27 55 49
E bergenopzoom@eriks.nl

Emmen
Willem Schoutenstraat 11
7825 VV Emmen
T (0591) 66 80 00
F (0591) 66 80 06
E emmen@eriks.nl

Maastricht
Amerikalaan 28
6199 AE Maastricht
T (043) 604 91 80
F (043) 363 87 28
E maastricht@eriks.nl

Zwolle
Ampèrestraat 27
8013 PT Zwolle
T (038) 467 29 20
F (038) 467 29 29
E zwolle@eriks.nl

www.eriks.nl
www.flangegaskets.info

ERIKS bv
Toermalijnstraat 5
1812 RL Alkmaar
Postbus 280
1800 BK Alkmaar

T (072) 514 15 14
F (072) 515 56 45
E info@eriks.nl
www.eriks.nl
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