
 
 

Selectie uit de noviteiten: 
 

Atlas Copco Rental 

Standnummer 4.203 

Noviteit: Atlas Copco Rental laat in stand 4.203 zien hoe het functionaliteit en zorgen voor 

het milieu combineert voor tijdelijke stroomvoorzieningen. De QAS 630 is compact, 

eenvoudig te transporteren, heeft een laag geluidsniveau en houdt het brandstofverbruik onder 

controle met moderne digitale brandstofregeltechniek. De vloeistofdichte bodem voorkomt 

schade aan het milieu. 

 

Blomsma Safety Components 

Standnummer 3.208 

Noviteit: Op het gebied van Lockout Tagout heeft Blomsma Safety Components met 

Masterlock een A-merk in huis. Door eigen engineeringscapaciteit kunnen vergrendelingen 

worden aangevuld met lockout stations, tags en opbergsystemen. Een eyecatcher is de 

Magprotect. Deze magnetische hoekbescherming zorgt er eenvoudig voor dat lichaam en 

hoofdletsel achterwege blijven. 

 

Brand Energy & Infrastructure Services B.V. 

Standnummer 2.103 

Noviteit: Brand Energy & Infrastructure Services presenteert op stand 2.103 BrandNet. Dit is 

een door BRAND ontwikkelde, innovatieve applicatie voor de engineering, calculatie en 

planning van steigerconfiguraties. Met BrandNet worden kosten gereduceerd. Daarnaast 

presenteert het bedrijf de Rope Access Academy. Dit is een eigen opleidingscentrum waarin 

tijdens de trainingen situaties uit de praktijk zo veel mogelijk worden nagebootst. 

 

Eekels Pompen 

Standnummer 2.306 

Noviteit: Eekels Pompen presenteert op stand 2.306 de Betsy 125SH pomp. Deze veelzijdig 

inzetbare vuilwaterpomp is uitgerust met een vacuümsysteem en een vacuümpomp voor 

automatische en uiterst snelle aanzuiging. Watervulling om aan te zuigen is dus overbodig. 

Zuighoogte is tot 70 meter. Alle pompen worden geleverd in geluidsgedempte uitvoering. 

 

Enigma Nederland B.V. 

Standnummer 4.307 

Noviteit: Voor het reinigen van tanks zoekt Enigma steeds naar non man entry 

cleaningmethoden. Volgens het bedrijf is dit de toekomst, omdat zo veiliger en efficiënter 

wordt gewerkt. Enigma biedt op dit gebied robotica, een spool wash system, manway 



cannons, jet mixing, warm water skimming en steam skimming. Daarnaast investeert het 

bedrijf actief in verdere innovatie van het reinigingsproces, zoals sludge control. 

 

G4S Fire & Safety B.V. 

Standnummer 4.301 

Noviteit: G4S Fire & Safety biedt in het verlengde van zijn veiligheidsexpertise ook 

inspecties aan via drones. Door middel van een professionele drone, uitgevoerd met 

bijvoorbeeld een optische of infraroodcamera worden schouwingen efficiënter, goedkoper en 

veiliger.  

 

GearKeeper/Avera-Distributing 

Standnummer 2.002 

Noviteit: GearKeeper introduceert op stand 2.002 een complete lijn van producten voor de 

borging van gereedschap bij het werken op hoogte. Er zijn diverse unieke accessoires 

ontwikkeld om voor vrijwel ieder type gereedschap een bevestigingspunt te creëren om een 

lanyard of retractor voor de borging te kunnen bevestigen. 

 

Geveke Energy Services 

Standnummer 4.202 

Noviteit: Geveke introduceert op stand 4.202 van de Maintenance NEXT beurs diverse 

noviteiten die in het teken staan van energiebesparing en veiligheid. Zo presenteert het bedrijf 

een methode om eenvoudig trillingsmetingen uit te voeren aan roterende onderdelen. Dit is 

een goede basis voor conditioned based onderhoud. Daarnaast heeft het bedrijf een nieuw 

concept voor het meten van persluchtverbruik. Kalibreren is daarbij niet langer nodig. Verder 

toont het bedrijf een systeem voor beheer op afstand en het monitoren van 

stroomvoorzieningen. 

 

Geveke Pompen 

Standnummer 3.307 

Noviteiten: Nieuw bij Geveke op stand 3.307 zijn de Nikkiso non-seal® busmotorpompen. 

Deze pompen zijn geschikt voor het lekvrij verpompen van superkritische, gevaarlijke of 

giftige vloeistoffen. De sealloze centrifugaalpompen kunnen worden voorzien van een E-

monitor, waarmee realtime de conditie van de lagers en de draairichting van de pomp wordt 

weergegeven. 

 

Guard-Mandown 

Standnummer 2.508 

Noviteit: Guard presenteert op stand 2.508 drie beveiligingsopties voor alleenwerkenden. Zo 

toont het bedrijf een timer voor het aanmelden van werkzaamheden die een alleenwerkende 

ziet als mogelijk gevaarlijk. Daarnaast is er een Alarm Button, waarmee met een druk op de 

knop alarmering in werking kan worden gesteld. En tot slot het Man down alarm, waarmee 

niet meer bewegen wordt geconstateerd door het uitlezen van de accellero-meter. 

 

Hans de Baat Olieprodukten B.V. 

Standnummer 6.410 

Noviteit: Hans de Baat Olieprodukten gaat als eerste onafhankelijke oliehandelaar, naast de 

distributie, nu ook zelfstandig Ad Blue produceren. Op stand 6.410 staat een eenvoudige 

tankopstelling voor Ad Blue, geschikt voor transportbedrijven en bezoekers kunnen 

informatie aanvragen over de prijsstelling van Ad Blue. 

 



Hytorc B.V. 

Standnummer 2.300 

Noviteit: HYTORC presenteert op stand 2.300 met trots het HYTORC Washer-systeem. Met 

behulp van een slim ontworpen onderlegring wordt het risico op letsel door beknelling 

volledig weggenomen, terwijl boutverbindingen twee maal sneller, twee maal nauwkeuriger 

en met de helft aan personele inzet worden aangehaald. Het HYTORC Washer-systeem wordt 

wereldwijd al met groot succes toegepast. 

 

IPCO B.V. 

Standnummer 2.507 

Noviteit: IPCO presenteert op stand 2.507 de IPCO plug X4 (IPX4). Deze wordt gebruikt om 

op een veilige manier buizen in warmtewisselaars af te sluiten en wordt ingezet bij lekkage of 

om preventief buizen af te dichten. De IPX4 heeft een werkdruk van 100 bar en een groter 

bereik dan de standaard IPCO Plug (IPX1). 

 

iQunet 

Standnummer 2.505 

Noviteit: iQunet presenteert op stand 2.505 een draadloze trillingssensor voor condition based 

maintenance. De compacte, batterij-gevoede tri-ax trillingssensor voor machine monitoring 

meet zowel temperatuur als trilling in de drie assen. Data is beschikbaar in OPC UA. De 

websoftware beheert de geplande metingen en voert data-analyse uit. Denk daarbij aan DFT, 

waterval dynamische trend grafieken, Excel-export, enz. 

 

Klemko Techniek B.V. 

Standnummer 2.303 

Noviteit: Klemko Techniek presenteert op stand 2.303 diverse noviteiten. Zo toont het bedrijf 

Weicon, een assortiment handzame, slimme gereedschappen om kabels te strippen en te 

knippen. Daarnaast heeft het bedrijf Pressmaster, topkwaliteit krimptangen, en BlueGrip, 

ergonomisch vormgegeven krimptangen van goede kwaliteit. Verder zijn op de site te zien 

Mepac, nieuwe stofvrije klembeugels en revolutionaire bundelbanden, en Canalit, een nieuw 

assortiment slimme kabelkanalen. 

 

Mascot International B.V. 

Standnummer 4.305 

Noviteit: Mascot International introduceert op stand 4.305de MASCOT® SmartStore. 

Gebruikers bestellen hiermee snel, gemakkelijk en foutloos werkkleding waarbij zij de 

controle hebben over het hele proces. Het systeem is speciaal voor middelgrote en grote 

eindgebruikers ontwikkeld en kan veel tijd en geld besparen. 

 

Medir International B.V. 

Standnummer 2.004 

Noviteit: Medir beschikt over een explosieveilige 3D-scanner en toont deze op stand 2.004. 

De scanner wordt ingezet in ATEX-zones. Met dit systeem kunnen metingen worden 

uitgevoerd zonder heetwerkvergunning. Doordat de accu's binnen de ATEX-zone mogen 

worden verwisseld, verloopt het meetproces snel en nauwkeurig. 

 

Morgan Thermal Ceramics Benelux 

Standnummer 2.203 

Noviteit: Morgan Thermal Ceramics Benelux presenteert op stand 2.203 van de Maintenance 

NEXT beurs diverse noviteiten. Zo toont het bedrijf Superwool XT blanket, een revolutionair 



en veilig alternatief voor keramische vezel in toepassingen tot 1430C. En de Firemaster RES 

Box. Dit is een customized systeem dat kostbare procesapparatuur beschermt tegen schade 

door jet fire brand tot zestig min. 

 

NMF Techniek B.V. 

Standnummer 3.104 

Noviteit: NMF Techniek presenteert op stand 3.104 beveerde afdichtsystemen voor afsluiters, 

warmtewisselaars, mangatdeksels en flensverbindingen. Speciaal voor hoge druk en hoge 

temperatuur drukverbindingen. Met calculatie van dichtheid en TA-Luft certificatie. De 

beveerde afdichtsystemen zijn lekvrij gedurende het gehele proces van opstarten tot shut-

down. Ook is er een lipafdichtingencassette, als vervanger voor stopbuspakkingen, 

mechanical seals en dergelijke. Leverbaar met certificaat TA-Luft en droogloop is geen 

probleem. 

 

Ovenbouw Holland B.V. 

Standnummer 5.300 

Noviteit: Ovenbouw Holland toont op stand 5.300 het BMM SiC platensystem voor 

afvalverbrandingsinstallaties, biomassa-centrales en wervelbed-ovens. Dit platensysteem kan 

een garantieperiode krijgen tot vijf jaar. Het biedt de beste warmtegeleidbaarheid, een 

uniforme warmte-overgang, en eenvoudige en snelle installatie, achter gegoten SiC-vulling. 

Er worden conische moeren gebruikt om puntbelasting te voorkomen. De verankering is 

volledig beschermd door de SiC plaat. 

 

Profiltra 

Standnummer 3.305 

Noviteit: Profiltra toont op stand 3.305 van de Maintenance Next beurs de Tankpit Seal 

waarop recent octrooi is verleend. Deze afdichting voor pijpdoorvoeringen in tankputten 

combineert langdurige brandwerendheid met flexibiliteit – de seal vangt axiale, radiale en 

laterale bewegingen op – en universele chemische resistentie. De afdichting voldoet geheel 

aan de richtlijnen voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen (PGS29). Gebruik 

van de Tankpit Seal beperkt schade bij calamiteiten. 

 

SEACO Group 

Standnummer 2.311 

Noviteit: SEACO Group presenteert op stand 2.311 de change gasket. Dit is een 

revolutionaire nieuwe afdichting die de goede eigenschappen van kamprofielen en de 

spiraalgewonden afdichting weet te verenigen. Corriculite is de nieuwe afdichting voor 

toepassing op plaatsen waar flens-corrosie een veilige afdichting in de weg staat. En 

Thermiculite is de afdichting voor de hoogste eisen: temperatuurbereik, dynamische belasting 

en chemische resistentie. 

 

Sensor B.V. 

Standnummer 3.404 

Noviteit: FLIR-distributeur Sensor toont op stand 3.404 de FLIR E75, E85 en E95. Dit zijn 

nieuwe toevoegingen aan de FLIR Exx-Series. Geheel opnieuw ontworpen voor optimaal 

gebruik, verbeterde resolutie en gevoeligheid. Klanten kunnen kiezen met welke lens of 

lenzen ze deze camera geleverd willen hebben. 

 

Softbrick B.V. 

Standnummer 3.402a 



Noviteit: Softbrick toont op stand 3.402a de Workforce Mobile applicatie. Daarmee kunnen 

medewerkers en managers hun IOS of Android smartphone gebruiken om eenvoudig hun 

roosters te bekijken, verlofaanvragen te doen, beschikbaarheid aan te geven, werk- en 

vakantiesaldi te bekijken en meer. Managers kunnen aanvragen eenvoudig goedkeuren of 

afwijzen en eventueel direct de planning aanpassen. 

 

SPIE Nederland B.V. 

Standnummer 3.107 

Noviteit: SPIE introduceert tijdens de Maintenance NEXT op stand 3.107 onder andere haar 

invulling van Virtual & Augmented Reality. Bezoekers kunnen met een VR-bril door de 

toekomstige RDM-Training Plant lopen. Het 3D-model, waarmee je je daadwerkelijk op de 

plant waant, bevat het gehele wensenpakket van de opdrachtgever. 

 

TeamFurmanite 

Standnummer 3.209 

Noviteit: TeamFurmanite brengt op stand 3.209 Composite Repairs onder de aandacht. Dit is 

het versterken of repareren van leidingen, vaten, tanks of andere toestellen door het 

aanbrengen van vezelhoudende materialen. Composite Repairs kan worden toegepast als 

structurele versterking, dus levensduurverlenging, maar ook om corrosie te voorkomen. De 

vezelhoudende materialen kunnen worden aangebracht op een in-bedrijf staande installatie, 

zolang er geen actieve lekkage is. 

 

TECSIGN Industrial Identification 

Standnummer 5.002 

Noviteit: TECSIGN CPM-200 combineert thermische druktechnologie en vinyl/polyester 

snijden om op een eenvoudige manier meerkleurige én fullcolour labels te printen en naar 

wens uit te snijden. De combinatie van meerkleuren printen en vormen uitsnijden is de CPM-

200, het ideale gereedschap om Lean – 5S – SixSigma projecten visueler te maken. 

Beursbezoekers kunnen deze noviteit zien op stand 5.002. 

 

Touax Benelux 

Standnummer 6.900 

Noviteit: Meer dan ooit is het nodig om niet alleen een bewustzijn te creëren ten aanzien van 

de problemen die voortvloeien uit onze consumptiemaatschappij en onze industriële 

activiteiten, maar om ook gericht actie te ondernemen om de toekomst van komende 

generaties veilig te stellen. Daarom kiest Touax voor het gebruik van de meest duurzame verf 

die op dit moment voorhanden is in de professionele markt: Deze professionele schildersverf 

met EU Ecolabel biedt optimale bescherming en verfraaiing voor alle modulaire oplossingen 

van Touax. De verf is uitgebreid getest en gecertificeerd op het gebied van schadelijke stoffen 

en milieu-impact en is met recht de groenste verf van Nederland.  

Door te werken met Copperant Pura reduceert Touax het gebruik van oplosmiddelen tot een 

absoluut minimum en creëert hiermee zowel voor medewerkers als voor eindgebruikers een 

veilige uitstootvrije (werk)omgeving. Daarnaast is de verf geproduceerd met fossielvrije 

bindmiddelen waardoor het gebruik bijdraagt aan de verlaging van de CO2-footprint van 

Touax. Op stand 6.900 kunnen beursbezoekers deze duurzame verf zien. 

 

Van der Ende Valve Services 

Standnummer 3.400 

Noviteit: Van der Ende Valve Services presenteert op stand 3.400 de Masoneilan Smart 

positioner, type SVi1000. Deze positioner is robuust, aantrekkelijk geprijsd, kan makkelijk 



worden ingeregeld en afgesteld en is snel en nauwkeurig tijdens bedrijf. De positioner heeft 

een aluminium behuizing en contactloze overbrenging, zonder mechanisch bewegende delen, 

voor een langere levensduur en simpele installatie. Het product dient ter vervanging van 

conventionele elektro-pneumatische positioners. 

 

Van Meeuwen Industries B.V. 

Standnummer 4.303 

Noviteit: Van Meeuwen toont op stand 4.303 zijn S)MAXX® app. Deze app navigeert 

organisaties door het smeertechnisch onderhoud. Met paperless, gebruiksvriendelijke digitale 

smeerschema's en online rapportages via app en tablet. De app is ontwikkeld voor een 

efficiënte planning, werkvoorbereiding en borging van het smeertechnisch onderhoud. 

S)MAXX® past bij een procesgerichte organisatie en sluit perfect aan bij ISO, BRC, GMP, 

AIB en HACCP. 

 

Vinçotte Nederland B.V. 

Standnummer 2.107 

Noviteit: Op stand 2.107 laat Vinçotte oplossingen zien voor onderzoek op kleine wanddiktes 

en kleine diameters, en single sided Phased Array op procespiping. Daarnaast heeft het bedrijf 

een speciale aanpak voor inspecties op basis van de nieuwe PED en Warenwetbesluit 2016, 

PGS 29 en SIS. En er is op de site een demo van thermografie te zien. 

 

VSB 

Standnummer 2.102 

Noviteit: VSB organiseert op de Maintenance NEXT beurs de Masterclass "Steigerbouw stelt 

veiligheid centraal - 2017 als jaar van de waarheid", voor opdrachtgevers en 

veiligheidskundigen en steigerbedrijven. Op stand 2.102 worden lezingen verzorgd over 

Veiligheidsperceptie op de werkvloer, Richtlijn Steigers, Richtlijn Bekistingen en 

Ondersteuningen, Nieuwe Scholingsstructuur Steigerbouw, Nieuwe veiligere opbouwmethode 

Rolsteigers, Veilig werken op hoogte en Sectorplan Steigerbouw. 

 

Wijngaarden Veiliggoed 

Standnummer 3.211 

Noviteit: Wijngaarden Veiliggoed toont op stand 3.211de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van duurzaamheid en veiligheid. Als partner van dutch awearness laat het bedrijf zien 

hoe het de circulaire economie echt vormgeeft. Oude kleding is de grondstof voor nieuwe 

kleding. Daarnaast toont het bedrijf zijn betrokkenheid bij bewust veilig werken met een 

eigen aanpak van geluidsoverlast en heatstress. 

 

 


