Lagerblokken
Tengevolge van extra zware en onregelmatige belastingen worden steeds vaker pompassen met een eigen lagering ingezet. Voor deze toepassingen heeft Matecs een eigen -extra sterk- lagerblok ontwikkeld, dat al sinds
geruime tijd aan diverse industrieën wordt geleverd. De robuuste constructie van de lagerblokken -met sterke,
hoge kwaliteitslagers en een verstevigde fundering van het geheel- garandeert een stabiel totaalproduct met
een minimum aan trillingen en daardoor een langere levensduur.
Momenteel levert Matecs lagerblokken met diverse asdiameters en pompvermogens voor zowel onder- als
bovenwater gebruik. De assen kunnen, afhankelijk van specifieke belasting, in diverse legeringen worden
uitgevoerd. Alle lagerblokken worden volledig gemonteerd, uitgelijnd en getest voor aflevering. We kunnen
tevens een interne of externe keuring verzorgen en kunnen de lagerblokken leveren met een maatrapport.
Optioneel is bovendien een koel- of smeersysteem voor de lagerblokken leverbaar.
Ook voor reparatie, onderhoud of revisie is Matecs uw aanspreekpunt. Wij leveren tevens de service van het
opslaan van gerepareerde of gereviseerde lagerblokken tot ze opnieuw nodig zijn. Deze producten staan op
afroep klaar voor onze opdrachtgevers, zodat ze bij uitval direct ingezet kunnen worden en de downtime tot
een minimum beperkt kan worden.

Productoverzicht
Toepassingsgebieden
Vuilverbranding, machinebouw en voedselindustrie.
Toepassingen boven en onder water in de baggerindustrie.

Leveringsprogramma o.a.
Lagerblokken met asdiameters van 160 tot 560 millimeter. Pompvermogens van
400 tot 8200 kW. Staal/legeringen: C35N, C45N, 42CrMo4 of 34CrNiMo6.
Optioneel: koeling, smeersystemen. Divers maatwerk, reparatie, revisie en opslag.
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Matecs is een ijzersterke en betrouwbare partner voor totaaloplossingen in metaal: van klein tot groot, van rechttoe-rechtaan
tot zeer complex en precies. Wij zijn op ons best wanneer we u van a tot z kunnen ontzorgen met: advies op maat, (pre)engineering,
constructiewerk, volledige productie, (CNC) metaalbewerking, assemblage, revisie, inkoopondersteuning, uitbesteding en logistiek.
Meer actuele informatie vind u op www.matecs.nl

