Aggregaten
stroomvoorziening

Al ruim 100 jaar uw specialist
in verhuur van pompen.

• Deskundig advies
• Totaaloplossingen
• 24/7 Service
• Zekerheid

Tijdelijke stroomvoorziening
stroomgeneratoren voor
fluisterstil pompwerk
Tijdelijke stroomvoorziening op elke locatie
Binnen de pompenbranche is Eekels een bekende naam, maar
onze dienstverlening houdt niet op bij het verhuren van pompen.
Wij hebben alle disciplines in huis om u een totaaloplossing te
kunnen bieden. Dus ook stroomaggregaten, bijvoorbeeld voor die
gevallen waar geen netstroom beschikbaar is voor onze elektrische
huurpompen. De combinatie van een elektrisch aangedreven
pomp met een geluidgedempt stroomaggregaat staat garant voor
fluisterstil pompwerk.
Stroomaggregaten en pompen: alles onder één dak
Met een enorm verhuurpark helpt Eekels u direct aan een
pomp op maat. Desgewenst met een passend stroomaggregaat
en bijbehorende randapparatuur zoals stroomkabels,
verdeelinrichtingen en externe brandstoftanks. Een compleet
programma waarbinnen alles moeiteloos op elkaar aansluit.
Uitvoering
Alle aggregaten zijn zeer stil, robuust en duurzaam. U heeft de
keuze uit een vermogensrange van 15 tot 1.000 kVA. Desgewenst
uitgerust met volautomatische inschakeling bij het wegvallen van de
netspanning. De aggregaten kunnen door middel van ingebouwde
synchronisatie-apparatuur aan elkaar worden gekoppeld, waardoor
hogere vermogens mogelijk zijn. Uiteraard zijn ze voorzien van een
geïntegreerde brandstoftank met milieu-lekbak. De aggregaten zijn
geschikt voor de schone brandstof HVO-diesel met als voordelen
een lage CO2 emissie en een aanzienlijke besparing op uitstoot van
stikstof en fijnstof.
Powermanagement: efficiënt en gemakkelijk
Met powermanagement stuurt u meerdere aggregaten aan
als één unit. Verandert de stroomafname? Dan schakelt het
powermanagement systeem automatisch extra aggregaten in of
uit. Hiermee bespaart u aanzienlijk op het verbruik van brandstof
ten opzichte van één enkel aggregaat met een hoger vermogen,
hetgeen bovendien resulteert in lagere CO2 uitstoot. Met behulp
van het Eekels Monitoring Systeem (EMS) kunnen aggregaten
online gemonitord worden.
Advies op maat
Eekels verhuurt tijdelijke stroomvoorzieningen voor grote en kleine
projecten. Van een kleinschalige ompomping tot omvangrijke
bouwprojecten.
We helpen u niet alleen tijdens de huurperiode, ook voorafgaand
aan uw project denken we graag mee. Want in elk project is de
situatie verschillend. Precies daarom bieden we advies op maat.
Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Verhuurprogramma
Een greep uit onze huurvloot:
Droogzelfaanzuigende pompen
• Voor het snel aanzuigen en verpompen van verontreinigd water
met vaste delen.
• Veelzijdig inzetbaar.
•M
 et diesel- of elektromotor.
Hogedrukpompen
•C
 entrifugaalpompen voor het watertesten van opslagtanks,
reinigen en spoelen van leidingsystemen, vullen, afpersen
en drainen van pijpleidingen en tanks, koelwaterpomp,
noodbrandbluspomp, boosterpomp.
Membraanpompen
• Geluidgedempte membraanpompen voor algemeen aannemerswerk.
•L
 uchtgedreven membraanpompen voor vrijwel elk viskeus of
corrosief medium met kleine vaste bestanddelen.
Bronneringspompen
•Z
 uigerpompen voor een rustig functionerende, continue
bronbemaling.
•C
 onstant hoog vacuüm voor een goede luchtverwerking.
Dompelpompen
• Lichtgewicht bouwklokpompen voor het verpompen van
oppervlaktewater, verontreinigd bouw- en industriewater,
drainage- en regenwater.
•R
 obuuste rioolklokpompen voor rioolwater en slib.
Rioolwaterpompen
•S
 chroefcentrifugaalpompen voor droge of onderwateropstelling.
• Verstoppingsvrije pompen met grote kogeldoorlaat en hoog
rendement.
• Zeer geschikt voor viskeuze vloeistoffen.
Atex pompen
• Voor uiteenlopende toepassingen in explosiegevaarlijke
omgevingen op (petro)chemische bedrijven zoals rioolbypass,
afvalwater of werkzaamheden bij opslagtanks.
Chem-Line pompen
• Voor het verpompen van een breed scala aan agressieve en
corrosieve chemische vloeistoffen binnen industrie en (petro)
chemie.
Aggregaten
• Voor tijdelijke stroomvoorziening op elke locatie.
Leidingen, slangen en toebehoren
•E
 en uitgebreid assortiment: slangen, leidingen, appendages,
koppelingen, afsluiters, terugslagkleppen, schakelkasten,
niveauregelingen, stroomkabels, debietmeters, alarmmelders,
leidingbruggen, brandstoftanks etc.
Huurcatalogus
Met onze omvangrijke huurcatalogus heeft u een compleet overzicht
van ons aanbod. Neem contact met ons op en vraag hem gratis aan!

Industrie

Eekels Pompen
al 100 jaar dé specialist
Eekels is al ruim 100 jaar dé specialist in het verhuren van pompen. Wij
combineren pompverhuur met technisch advies en aanvullende diensten. Door
deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid productassortiment
leveren wij een totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf werken
we via korte lijnen met persoonlijk contact, zodat we door snel schakelen
zekerheid kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.
Met een enorm verhuurpark van meer dan 1.000 pompen helpt Eekels u direct
aan een pomp op maat. Ook buiten de reguliere werktijden staan onze specialisten
24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Door onze jarenlange ervaring en
actuele expertise zijn we direct thuis in alle mogelijke situaties en toepassingen.
Dat zorgt voor snelle en adequate oplossingen en bespaart u tijd en geld.
We hebben eigen montageploegen met probleemoplossend vakmanschap. Dankzij
jarenlange ervaring en opgebouwde pomptechnische kennis plaatsen wij elke
installatie snel en vakkundig. Eekels is VCA** gecertificeerd.
Ook bezitten wij over een eigen wagenpark met vrachtwagens met zware kranen.
Voor het zelfstandig laden, lossen en verrichten van kraanwerkzaamheden tijdens
het installeren van leidingwerk.
Met een Eekels pomp beschikt u over een moderne kwaliteitsmachine zonder
onderhoudszorgen. Eekels biedt u ook de benodigde leidingen, toebehoren,
hulpstukken en stroomaggregaten. Een compleet programma waarbinnen alles
moeiteloos op elkaar aansluit. Eekels is gespecialiseerd in de volledige uitvoering
en begeleiding van kleine en grote projecten. Wij nemen uw zorg uit handen,
vanaf engineering tot en met uitvoering. Dat is voor ons turn-key oplossingen
leveren. Een eventuele storing wordt door onze eigen 24/7 servicedienst snel
ter plaatse opgelost.
Eekels werkt merkonafhankelijk om voor iedere situatie de beste oplossing te
kunnen bieden. Elk pompvraagstuk vereist immers andere technieken of
materialen. Continue innovatie en verbetering zijn daarbij vanzelfsprekend.

Koopliedenweg 25 | 2991 LN Barendrecht
Urmonderbaan 20, Gate 1 | 6167 RD Geleen
Morsestraat 15 | 8013 PP Zwolle
Conservenweg 2D | B-2940 Stabroek | België
www.eekels.eu | info@eekels.eu | +31 [0] 180 69 69 69

Overheid

Offshore

Atex

Chem-Line

Aggregaten

Corporate

V.2020.1

Neem contact op met
onze specialisten!

GWW (grond-, wegen waterbouw)

