Service en productie
flensafdichtingen

Afdichtingen

ERIKS heeft of maakt de
pakking die u zoekt
Daarvan bestaan vele voorbeelden:
assemblage van afsluiters, fabricage van samengestelde slangen/koppelingen, het mechanisch en
thermisch bewerken van industriële kunststoffen,
revisie van mechanical seals, fabricage van
hydrauliekafdichtingen en ook het vervaardigen
van een compleet assortiment flensafdichtingen
uit alle hiervoor toegepaste materialen.

ERIKS staat bekend als toonaangevende technische
handelsonderneming met een zeer breed assortiment werktuigbouwkundige componenten. Toch
willen wij ons vooral ook presenteren met onze
faciliteiten op het gebied van productveredeling.
Het liefst leveren wij maatwerk: producten die
volgens uw specificaties worden samengesteld en/
of geproduceerd.

Branches die flensafdichtingen gebruiken
Onze flensafdichtingen worden gebruikt in een breed scala van toepassingen in evenzovele industrieën.
TOEPASSINGSGEBIED

Food & farma
Chemie
Machine- & apparatenbouw
Petrochemie
Land- & tuinbouw
Energiecentrales
Stoominstallaties

BASISMATERIAAL FLENSAFDICHTING
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Vertrouwde producenten
Wij maken gebruik van de halffabrikaten van een
aantal gerenommeerde producenten. Door een
lange samenwerking met deze producenten is
een sterk partnership opgebouwd, gebaseerd
op flexibiliteit en vertrouwen.
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Overigens hebben wij toegang tot het assortiment
van vrijwel iedere producent van basismateriaal voor
flensafdichtingen. Dus bent u gestandaardiseerd
op andere fabrikaten: in principe kunnen wij iedere
pakking uit ieder denkbaar materiaal leveren!

Diverse productiefaciliteiten voor uw flensafdichtingen
De veel gebruikte standaard (DIN-, ANSI-)afmetingen worden in
grote series geproduceerd en zijn veelal uit voorraad leverbaar.
Enkele stuks en kleine series fabriceren wij per opdracht in onze
bewerkingscentra in Heerhugowaard en in de Rijnmond, bij
Mainparts Rijnmond. Met een compleet machinepark kunnen
wij vrijwel iedere denkbare flensafdichting (gestanste en spiraalgewonden pakkingen, kamprofielen, warmtewisselaar-pakkingen)
snel produceren. Stansen, draaien, ponsen, forceren, grafiteren,
zelfklevend maken: we hebben het allemaal in huis.
Naast stansmessen voor standaardpakkingen beschikken wij over
een breed arsenaal van 16.000 plankmessen voor de fabricage van
klantspecifieke producten.

Service en productie: ook bij u in de buurt
Vanuit een netwerk van ERIKS Servicecenters wil
ERIKS haar servicegraad naar de industrie in de
Benelux steeds verder opvoeren. In onze regionale
vestigingen houden wij, op uw verzoek, specifieke
producten voor u op voorraad. Ook ontwikkelen wij,
liefst in samenspraak met u, een op maat gesneden
logistiek.

In beide productievestigingen
is ook een waterjetsnijmachine
beschikbaar voor het snel snijden
van één of enkele producten in
ieder denkbare vorm, hoe complex
ook. U stuurt ons uw tekening of,
nog beter, uw CAD-file (.dxf, .dwg)
en wij verwerken die snel en binnen
nauwe toleranties tot een kant-enklaar eindproduct.

In een toenemend aantal ERIKS Servicecenters
zijn wij uitgerust met apparatuur voor de fabricage
van enkele stuks snel benodigde pakkingen.
Ons regionale assortiment flens-afdichtingen
(halffabrikaat plaatmateriaal of gebruiksklaar eindproduct) stemmen wij af op uw pakkingbehoefte.
Bezoek of bel een van onze vestigingen voor meer
informatie, de adressen vindt u op de achterzijde.
ERIKS flensafdichtingen in uw regio:
klaar terwijl u wacht, of bij u langsgebracht!
VOOR TECHNISCHE INFORMATIE OVER
FLENSAFDICHTINGEN BELT U MET (072) 514 18 44

PARTNER IN KENNIS
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Amsterdam
Dynamostraat 46-48
1014 BK Amsterdam
Telefoon: (020) 448 96 10
Fax:
(020) 613 77 65
E-mail: amsterdam@eriks.nl
Arnhem
Pieter Callandweg 45
6827 BK Arnhem
Telefoon: (026) 5362 92 44
Fax:
(026) 361 00 63
E-mail: arnhem@eriks.nl
Botlek-Rotterdam
Shannonweg 33, Haven 5079
Postbus 609
3190 AN Hoogvliet-Rotterdam
Telefoon: (010) 231 34 60
Fax:
(010) 296 96 18
E-mail: eriks.rijnmond@eriks.nl

KWALITEIT EN OP TIJD
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Den Haag (Marofra)
Melkwegstraat 21
Postbus 30630
2500 GP Den Haag
Telefoon: (070) 381 84 84
Fax:
(070) 381 84 36
E-mail: haaglanden@eriks.nl
Hengelo
Granaatstraat 55
7554 TN Hengelo
Telefoon: (074) 291 80 77
Fax:
(074) 291 80 68
E-mail: hengelo@eriks.nl
Leek
Zernikelaan 10
9351 VA Leek
Telefoon: (0594) 51 70 00
Fax:
(0594) 51 41 93
E-mail: leek@eriks.nl

FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID
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Leeuwarden
James Wattstraat 18
8912 AS Leeuwarden
Telefoon: (058) 215 05 87
Fax:
(058) 215 85 16
E-mail: leeuwarden@eriks.nl
Maastricht
Karveelweg 8
6222 NH Maastricht
Telefoon: (043) 458 47 10
Fax:
(043) 363 87 28
E-mail: maastricht@eriks.nl
Tilburg
Rheastraat 25
5047 TL Tilburg
Telefoon: (013) 571 45 61
Fax:
(013) 570 06 42
E-mail: tilburg@eriks.nl
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Alkmaar
Voormeer 33
Postbus 280
1800 BK Alkmaar
Telefoon: (072) 514 15 14
Fax:
(072) 515 56 45
E-mail: info@eriks.nl

