Offshore
wereldwijd

Maritiem
waterbouwsector

Al ruim 100 jaar uw specialist
in verhuur van pompen.

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

Offshore & Maritiem
wereldwijd inzetbaar
Eekels ondersteunt diverse typen marine & offshore activiteiten door
wereldwijd maatwerk pompoplossingen te leveren. Met extra aandacht
voor de zware omgevingscondities in deze bedrijfstakken die veel
vergen van materieel én personeel. Omdat ieder project uniek is biedt
Eekels de mogelijkheid om snel ter plaatse de situatie op te nemen.
Gespecialiseerde Eekels monteurs zijn snel met robuust materieel ter
plaatse. Nadat de installatie is geplaatst zijn zij eveneens beschikbaar
om de pompinstallatie te bedienen. Onderstaand treft u een aantal
sectoren aan waarin wij werkzaam zijn.
Marine Construction
Bij de aanleg van (of werkzaamheden bij) windmolenparken op zee levert
Eekels pompinstallaties; bijvoorbeeld voor het verpompen van bentoniet
of het leggen van kabels op de zeebodem. Ook kan Eekels op projecten
de wateraanvoer en -druk verzorgen bij schoonmaakwerkzaamheden,
evenals pompen voor het spuiten van kabelsleuven, jetten van kabels in
de zeebodem en het inspuiten of trekken van palen. Tevens verzorgen
wij tijdelijke pompoplossingen op stuwen en sluizencomplexen,
bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan sluisdeuren.
Salvage solutions
Scheepsbergingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde
bergingsbedrijven. Eekels levert daarbij de pompinstallatie voor het zg.
‘floaten’ van het te bergen schip. Floaten omvat het leveren van een
pompsysteem om een schip leeg te pompen met als doel deze weer te
laten drijven.
Load-outs
Gedurende load-outs worden grote staalconstructies of machineonderdelen over water getransporteerd op pontons. Gedurende het
laden van de lading vanaf de wal op de pontons dienen deze hun
horizontale positie te behouden. Voor dit zg. ballasten biedt Eekels
u de juiste pompen én vakkundig personeel oftewel een compleet
ballastsysteem.
Anti piracy
Voor de koopvaardij levert Eekels pompen en leidingen om
waterschermen en waterkanonnen te voeden die piraten op een
afstand houden.

Verhuurprogramma
Een greep uit onze huurvloot:
Hogedrukpompen
•C
 entrifugaalpompen voor het watertesten van opslagtanks,
reinigen en spoelen van leidingsystemen, vullen, afpersen
en drainen van pijpleidingen en tanks, koelwaterpomp,
noodbrandbluspomp, boosterpomp.
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.
Dieselmotorpompen
• Voor het snel aanzuigen en verpompen van verontreinigd water
met vaste delen.
• Veelzijdig inzetbaar o.a. voor riool- en afvalwater.
•D
 roogzelfaanzuigend: voor grote aanzuighoogten of lange
zuigleidingen.
Membraanpompen
•L
 uchtgedreven membraanpompen voor vrijwel elk viskeus of
corrosief medium met kleine vaste bestanddelen.
Dompelpompen
•R
 obuuste rioolklokpompen voor rioolwater en slib en viskeuze
vloeistoffen.
• Lichtgewicht bouwklokpompen voor het verpompen van
oppervlaktewater, verontreinigd bouw- en industriewater,
drainage- en regenwater.
Leidingen, slangen en toebehoren
•E
 en uitgebreid assortiment: slangen (composiet, rvs, certificaat),
leidingen, appendages, koppelingen, afsluiters, terugslagkleppen,
schakelkasten, niveauregelingen, stroomkabels, debietmeters,
alarmmelders, leidingbruggen, brandstoftanks etc.

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.
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Neem contact op met
onze specialisten!

GWW (grond-, wegen waterbouw)

