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Al ruim 100 jaar uw specialist
in verhuur van pompen.

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

Eekels Pompen B.V.
pompoplossingen
Werkzaam in diverse branches
Met ruim 100 jaar ervaring en passie verhuren we trefzekere
pompoplossingen aan overheid, aannemerij, industrie én offshore.
Dat doen we in elke denkbare situatie en op alle mogelijke
werkterreinen, ook internationaal. Als familiebedrijf werken we via
korte lijnen met persoonlijk contact. Met maar één doel voor ogen:
de beste pompoplossing leveren.
Verhuur
Veel projecten vragen om tijdelijke pompoplossingen. Dan biedt de
uitgebreide verhuurservice van Eekels uitkomst. Door onze ruime
ervaring weten we precies welke pomp geschikt is voor uw situatie.
En als u bij ons huurt, krijgt u veel meer dan alleen een pomp. Onze
kennis, service en een ruim assortiment accessoires staan tot uw
beschikking.
Grote huurvloot
Met een enorm verhuurpark van meer dan 1.000 pompen helpt
Eekels u direct aan een pomp op maat. Onze adviseurs helpen u bij
de keuze van de beste pomp voor uw project. Eekels biedt u ook de
benodigde leidingen, appendages, hulpstukken en stroomaggregaten.
Een compleet programma waarbinnen alles moeiteloos op elkaar
aansluit.
Merkonafhankelijk en innovatief
Eekels werkt merkonafhankelijk om voor iedere situatie de beste
oplossing te kunnen bieden. Elk pompvraagstuk vereist immers
andere technieken of materialen. Daarnaast vernieuwen we onze
huurvloot voortdurend met pompen die zijn gebouwd en opgesteld
volgens de nieuwste technologie. Voor complexere vraagstukken
ontwikkelt Eekels zelf oplossingen zoals explosieveilige Atex
pompsets, chemisch bestendige Chem-Line pompen en het Eekels
Monitoring Systeem (EMS). Met dit telemetrie systeem kunnen we
pompen op afstand monitoren, instellen, besturen en uitlezen.

Complete tijdelijke pompinstallaties: turnkey 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.
Calamiteiten-verhuur 24/7
Calamiteiten als wateroverlast door overvloedige regenval,
gesprongen persleidingen, uitval van een pompstation komen
doorgaans onverwacht en vergen een adequate en snelle aanpak.
Ook hiervoor staan de professionals van Eekels Pompen dag én nacht
voor u klaar.
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.
Eekels transportdienst
Eekels staat voor het snel en op tijd leveren van pompen en
leidingwerk. En dit doen we 24/7. Om dit te kunnen garanderen
beschikken we over een eigen wagenpark. Hierdoor kunnen wij ons
materieel op elke gewenste locatie afleveren, lossen of langs het
tracé uitleggen. Alle vrachtwagens beschikken over zware kranen
zodat onze chauffeurs altijd zelfstandig kunnen werken. Of het nu
gaat om laden en lossen van pompsets of kraanwerkzaamheden voor
het installeren van leidingwerk. Dit bespaart u tijd en geld.

Verhuurprogramma

Onze huurvloot omvat een uitgebreide selectie pompen, zoals:
Droogzelfaanzuigende pompen
• Voor het snel aanzuigen en verpompen van verontreinigd water met vaste delen.
• Veelzijdig inzetbaar.
• Met diesel- of elektromotor
Hogedrukpompen
• Centrifugaalpompen voor het watertesten van opslagtanks, reinigen en spoelen
van leidingsystemen, vullen en afpersen van pijpleidingen en opslagtanks, palen
en damwanden inspuiten en trekken, boosterpomp.
Membraanpompen
• Geluidgedempte membraanpompen voor algemeen aannemerswerk.
• Luchtgedreven membraanpompen voor vrijwel elk viskeus of corrosief medium
met kleine vaste bestanddelen.
Bronneringspompen
• Zuigerpompen voor een rustig functionerende, continue bronbemaling.
• Constant hoog vacuüm voor een goede luchtverwerking.
Dompelpompen
• Lichtgewicht bouwklokpompen voor het verpompen van oppervlaktewater,
verontreinigd bouw- en industriewater, drainage- en regenwater.
• Robuuste rioolklokpompen voor rioolwater en slib.
Rioolwaterpompen
• Schroefcentrifugaalpompen 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
• Een uitgebreid assortiment: slangen, leidingen, appendages, koppelingen,
afsluiters, terugslagkleppen, schakelkasten, niveauregelingen, stroomkabels,
debietmeters, alarmmelders, leidingbruggen, brandstoftanks etc.
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Huurcatalogus
Met onze omvangrijke huurcatalogus heeft u een compleet overzicht van ons
aanbod. Neem contact met ons op en vraag hem gratis aan!

Koopliedenweg 25 | 2991 LN Barendrecht
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Neem contact op met
onze specialisten!

