Industrie
(petro)chemie
raffinaderijen
energiebedrijven

Al ruim 100 jaar uw specialist
in verhuur van pompen.

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

Eekels Pompen B.V.
maatwerk voor uw wensen
Eekels: uw partner in de industrie!
Een betrouwbare partner die zorgt voor een bedrijfszekere pomp.
Huren bij Eekels betekent ook kiezen voor vakbekwame monteurs,
een 24/7 servicedienst en een VCA** gecertificeerd bedrijf met
know-how. Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. internationale
industriële bedrijven binnen de (petro)chemie, olieraffinaderijen,
tankterminals, kerncentrales, papierfabrieken en de daar werkzame
contractors.
Oplossingen op maat
Of het nu gaat om het watertesten van opslagtanks,
explosiegevaarlijke locaties, agressieve en corrosieve chemische
vloeistoffen, koel- of proceswater, een hogedrukpomp of een
noodbrandbluspomp, spoelen of testen van leidingsystemen,
rioolrenovatie of rioolinspectie, een bypass tijdens
onderhoudswerkzaamheden: Eekels lost uw pompvraagstukken op!
Wij hebben de technische knowhow en producten om U van de
beste pompoplossing te voorzien. Voor complexere vraagstukken
ontwikkelt Eekels zelf oplossingen. Dit heeft onder meer geleid
tot explosieveilige Atex pompsets en chemisch bestendige
Chem-Line pompen. Tevens hebben wij een breed assortiment
aan appendages, leidingen en slangen, zoals certificaatslangen,
composietslangen en rvs slangen.
Complete tijdelijke pompinstallaties: turn-key oplossingen
Indien u het volledige pompprobleem wilt uitbesteden, dan
bent u bij ons ook aan het juiste adres. Wij brengen uw wensen
en verwachtingen in kaart en zorgen dat het hele traject van
A tot Z geregeld wordt, inclusief werkopname, engineering,
montage, kraanwerk, transporten, etc. U bent verzekerd van een
totaaloplossing voor uw gehele project. Zo kunt u zich concentreren
op uw corebusiness. Wij doen de rest.
Veiligheid & Certificering
Veiligheid op de werkvloer en in het veld is essentieel. Om de
veiligheid voor onze medewerkers en die van klanten optimaal te
waarborgen, is Eekels al jarenlang VCA*-gecertificeerd, hetgeen in
2011 is uitgebreid tot een VCA**-certificaat. Hierdoor zijn onze
veiligheidsstandaarden steeds verder opgevoerd, herkennen we
eerder risico’s en kunnen we ongevallen voorkomen.
Calamiteiten-verhuur 24/7
Eekels begrijpt dat het in de industrie draait om continuïteit.
Calamiteiten komen doorgaans onverwacht en vergen een
adequate en snelle aanpak. Ook hiervoor staan de professionals
van Eekels Pompen dag én nacht voor u klaar. Dankzij onze
transportdienst zijn wij bovendien in staat om snel te leveren.
Servicedienst 24/7
Bij het afsluiten van een huurcontract met Eekels tekent u voor
meer dan alleen een pomp, U tekent voor service en zekerheid.
Preventief onderhoud en voortdurende controle staan aan de basis
van onze huurvloot. En mocht er onverwachts een storing ontstaan,
dan staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Onze
vakmensen, met goed uitgeruste servicewagens, kunnen storingen
veelal op locatie verhelpen.

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.
•L
 ichtgewicht 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.
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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)

