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VOORWOORD
REM-B HYDRAULICS, gevestigd in Beerse, niet ver van de Antwerpse
haven, is gespecialiseerd in herstellingen, distributie en onderhoud van
hydraulisch materiaal.
Met meer dan 25 jaar ervaring staat
REM-B HYDRAULICS garant voor
een ongeëvenaarde technologische
expertise en kennis van de hydraulische
markt.
Een team van 50 gemotiveerde
werknemers staat steeds voor u
klaar om u een snelle en kwalitatieve
oplossing te bieden en dit tegen
een competitieve prijs. Bij REM-B
HYDRAULICS is uw hydraulische
pomp, motor, cilinder of ventiel dus in
handen van vakbekwame experten.
Kortom is REM-B HYDRAULICS gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:
3 verkoop van volledige componenten en wisselstukken
3 verkoop, verhuur en kalibratie van High-Force Tools
3 herstelling van alle hydraulische materiaal
3 onderhoud, service en monitoring
3 projecten, groepenbouw, audit en filtratie
REM-B HYDRAULICS is volledig merkonafhankelijk. Wij zijn ervan overtuigd
dat we op deze manier onze klanten het best van dienst kunnen zijn.
Onze focus ligt op A-merken: Bosch Rexroth, Denison, Eaton Vickers, Enerpac,
Hydac, Kawasaki Staffa, Linde, Liebherr, Poclain, Racine, Sauer.
Ivo Van Vaerenbergh
Gedelegeerd bestuurder
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Herstellen,
Reviseren en
verkoop Van
cilinders
REM-B HYDRAULICS, dé referentie inzake
hydraulische cilinders
REM-B HYDRAULICS is gespecialiseerd in
het herstellen, reviseren en de verkoop van
een breed gamma aan hydraulische cilinders:
van kleine standaardcilinders tot zeer grote
en complexe modellen.
We beschikken hiervoor over jarenlange
ervaring en de nodige installaties om deze
diensten op een kwaliteitsvolle en efficiënte
manier uit te voeren.
3	Uitgebreid machinepark
3	Conventionele draaibanken, hoonmachines
en cnc-gestuurde werkstations
3	Uniek klem- en kantelsysteem garandeert
snellere levertijden
3	Hardverchromen in 1 week
3	Grote afmetingen, grote volumes
3	Lengtes tot 10 m, diameter tot 1000 mm,
gewicht tot 35 ton
3	Offerte binnen 24 uur
3	State-of-the-art testbank
3	Nieuwe standaard ISO cilinders
leverbaar op 2 weken
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PROJECTEN, GROEPENBOUW,
AUDIT EN FILTRATIE
REM-B HYDRAULICS, uw partner voor hydraulische projecten
Projecten, het veld waar alle competenties samenvallen, is ons niet vreemd.
REM-B HYDRAULICS voert deze uit voor alle industriële, maritieme en mobiele sectoren.
Door de perfecte synergie tussen onze mensen en partners, is REM-B HYDRAULICS
in staat om een brede waaier aan projecten te verwezenlijken.

Wij geven u graag een overzicht:
3	Custom built applicaties
3	Systeemmodificaties
3	Syteemmodernisaties
3	Turnkey oplossingen
3	Shutdowns
3	Maintenance planning
3	System audits
3	Oliemanagement
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ONDERHOUD, SERVICE EN MONITORING
REM-B HYDRAULICS: uw aanspreekpunt voor hydraulische service
REM-B HYDRAULICS beschikt over een buitendienst met meer dan 10
gestandaardiseerde en up-to-date uitgeruste servicewagens. Welk technisch
probleem uw hydraulische pompen, cilinders of ventielen ook velt, onze deskundigen
weten er wel weg mee.
Snelle interventies of langere onderhoudscontracten worden bij u uitgevoerd door
onze hydraulische specialisten. Grotere componenten kunnen snel gedemonteerd,
in onze ateliers hersteld, en weer bij u gemonteerd worden. En dat zonder enige
inspanning van u. Wij halen het hydraulisch materiaal bij u op en leveren het weer
bij u af. Dat is de service die REM-B HYDRAULICS u aanbiedt.
Door de grote behoefte aan een zeer snelle service bieden wij u contractueel een
24-uurs service aan. U kunt ons als klant dus 24/24 opbellen voor een interventie.
Als u dat wenst, sluiten we met u ook lange termijn onderhoudscontracten af.
3	Uitgebreid wagenpark
3	Mobiele uitrusting: testunits, waterafscheiders, deeltjestellers,
oliefiltratie-units, ...
3	Full hydraulic service
3	24u/7d contractuele beschikbaarheid van een technieker
3	Internationaal: service on-site niet beperkt tot Benelux alleen!
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HERSTELLEN EN REVISIE VAN VENTIELEN
REM-B HYDRAULICS: dé hersteller voor al uw hydraulische ventielen
Wat er ook scheelt aan uw hydraulische ventielen, wij staan garant voor een correcte afhandeling
van alle reparaties. REM-B HYDRAULICS beschikt namelijk over de nodige analyse- en
testapparatuur waardoor we een ruim gamma aan proportionele, conventionele en servo-ventielen
kunnen reviseren en testen. Hierbij geniet u ook van een korte reparatiewachttijd.
Voor herstelling van on-board elektronica en elektronica in het algemeen werken we met een aantal
selecte partners. Bovendien wordt elk van uw herstelde ventielen conform de fabrieksspecificaties
getest op onze computergestuurde testbank. REM-B HYDRAULICS levert elk hersteld ventiel af
met een testcertificaat. Zo bent u steeds zeker dat uw ventiel perfect hersteld is.

3	Alle merken en alle types van hydraulische ventielen: proportionele, conventionele en
servo-ventielen.
3	Korte doorlooptijd
3	Moderne, computergestuurde testbank
3	Herstelling elektronica in samenwerking met internationale partners
3	Modulaire proportionele ventielblokken in samenwerking met AMCA

we care about hydraulics

9

HERSTELLEN,
REVISEREN VAN
POMPEN EN
MOTOREN
REM-B HYDRAULICS: kwaliteitsvolle
herstellingen van pompen en motoren
REM-B Hydraulics is tot in de puntjes
uitgerust voor het herstellen van een brede
waaier aan hydraulische pompen en motoren.
Hiervoor beschikken we over de nodige
machines voor het reinigen, mechanisch
bewerken en monteren van de componenten.
Alle herstelde pompen en motoren worden
volgens de fabrieksspecificaties getest.
Hiervoor installeerde REM-B HYDRAULICS
meerdere state-of-the-art testinstallaties.
Zo weet u dat u uw materiaal terugkrijgt in
topconditie.
3	Herstellen alle merken
3	Snelle doorlooptijden
3	Ruime voorraad wisselstukken
3	Hypermoderne teststand
3	Vermogens tot 400kW
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VERKOOP HYDRAULISCHE
ONDERDELEN EN COMPONENTEN
REM-B HYDRAULICS: alle topmerken onder één dak
REM-B HYDRAULICS specialiseert zich al 25 jaar in het verkopen en
produceren van hydraulische wisselstukken en componenten. Ons gamma
bestaat uit zowel originele hydraulische componenten alsook een eigen
reeks equivalente producten. Deze laatste worden steeds onderworpen
aan de strengste kwaliteitscontroles. Wij willen namelijk enkel het allerbeste
hydraulisch materiaal voor u.
We beschikken over een zéér ruime voorraad aan zowel wisselstukken
als volledige componenten van A-merken. Elke dag verstuurt REM-B
HYDRAULICS zijn producten naar meer dan 30 landen wereldwijd.
Bij ons vindt u zeker wat u nodig heeft. Ons team van productspecialisten
beantwoordt uw vragen snel en efficiënt.
Complete units & wisselstukken van de volgende A-merken:
3	Bosch Rexroth, Denison, Eaton Vickers, Enerpac, Hydac,
Kawasaki Staffa, Linde, Liebherr, Poclain, Racine, Sauer
3	Wisselstukken zowel origineel als equivalent huismerk
3	Moderne logistieke afdeling
3	Exporteren naar meer dan 30 landen
3	Breed gamma aan producten op stock
3	Snelle antwoorden
3	Ervaren team van productspecialisten
3	Dienst naverkoop
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BOSCH REXROTH
REM-B HYDRAULICS, reeds jarenlang dé specialist in Rexroth producten
REM-B HYDRAULICS is reeds jaren gespecialiseerd in de verkoop van pompen,
motoren, ventielen en wisselstukken van één van ’s wereld leading brands:
Bosch Rexroth.
Na 25 jaar nauwe samenwerking met één van de marktleiders, hebben de producten
van Bosch-Rexroth geen geheimen meer voor REM-B HYDRAULICS.
Hierdoor staan we garant voor een vlotte, secure en snelle service.
3	Grote productkennis volledige range
3	Zowel de nieuwe alsook de oude generatie componenten
3	Grote stock wisselstukken, origineel en equivalent
3	Voorraad originele volledige units – A10V, PV7, A2FM, A2FO en vele anderen
3	Internationaal netwerk aan contacten
3	Moderne logistieke afdeling en magazijn
3	Wij exporteren naar meer dan 30 landen
3	Herstellingen en service in eigen atelier
3	Ruil en reman programma
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ENERPAC en HIGH FORCE TOOLS
REM-B HYDRAULICS en Enerpac: we can lift you to a higher level!
REM-B HYDRAULICS is als grootste Enerpac dealer van de BeNeLux uw partner voor alle
hydraulische en mechanische hef, hijs en bolting toepassingen. Het hoog kwalitatieve merk
ENERPAC is dé referentie in deze vakgebieden.
De tandem REM-B HYDRAULICS / Enerpac verzorgt al meer dan 15 jaar al uw leveringen,
herstellingen en projecten waarbij hef, vijzel en bolting toepassingen centraal staan.
3	Officieel dealer Enerpac
3	Authorised service center Enerpac
3	Zowel verkoop, verhuur als herstellen
van alle high-force materieel
3	Bolting on-site: kalibreren, adviseren, demonstreren, testen
3	Kalibratie alle hydraulische momentsleutels
3	Gamma Simplex MECHANICAL jacks
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EATON VICKERS
REM-B HYDRAULICS: samen met Eaton Vickers een pionier in de hydraulica
REM-B HYDRAULICS spitst zich al jaren toe op de verkoop van pompen, motoren, ventielen en
wisselstukken van één van de pioniers in de hydraulica: Eaton Vickers. Meer dan 20 jaar intensieve
samenwerking zorgt ervoor dat REM-B HYDRAULICS een sterke reputatie heeft opgebouwd als
het op Eaton Vickers aankomt. Jarenlang vergaren van ervaring en kennis maakt dat Eaton Vickers
geen geheimen meer heeft voor REM-B HYDRAULICS. We staan hierdoor garant voor een vlotte,
secure en snelle service.
Om onze klanten snel te kunnen helpen beschikken we over een grote voorraad aan zowel courante
als oude referenties. Als alternatief op de origineel nieuwe producten die we leveren, bouwden we
zelf een gamma op aan originele REMAN producten. Deze componenten voldoen aan de allerhoogste
kwaliteitseisen en worden met de dezelfde garantievoorwaarden geleverd als origineel nieuwe producten.
3	Officieel dealer Eaton Hydraulics
3	Grote productkennis volledige range
3	Groot aantal nieuwe en reman pompen, motoren en ventielen uit voorraad leverbaar
3	Zowel courante alsook oude generatie componenten
3	Ruime voorraad wisselstukken
3	Internationaal netwerk aan contacten
3	Eigen hersteldienst en service afdeling
3	Moderne logistieke afdeling en magazijn
3	Wij exporteren naar meer dan 30 landen
3	Remanufactured leverprogramma
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KAWASAKI STAFFA
REM-B HYDRAULICS moves forward with Kawasaki!
REM-B HYDRAULICS Hydraulics is als officieel dealer uw partner voor service
en leveringen van alle Kawasaki Staffa pompen, motoren en ventielen.
Met meer dan 100 jaar ervaring in de hydraulische industrie, is Kawasaki
wereldleider met enkele van de meest geavanceerde ontwerpen op de
markt. Kawasaki’s producten zijn wereldwijd gerenommeerd voor hun kracht,
efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid.
Kawasaki maakte vooral naam met zijn motoren voor maritieme toepassingen
en hoge druk pompen voor graafmachines. Echter, de dag van vandaag zijn
Kawasaki producten inzetbaar in alle industriële, maritieme, mobiele en andere
sectoren waar er behoefte is aan prestaties en betrouwbaarheid.
3	Officieel dealer Kawasaki, Staffa
3	Verkoop & herstellingen
3	Ruime voorraad aan hogedruk pompen 45 tot 200 cc/tr
3	Wisselstukken pompen en motoren uit voorraad leverbaar
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ANDERE A-MERKEN:
DENISON, HYDAC, LINDE, LIEBHERR, POCLAIN,
RACINE, SAUER DAnfoss
REM-B HYDRAULICS, focus op A-merken
Als kwaliteitsleverancier focust REM-B HYDRAULICS zich op A-merken. Door onze jarenlange
samenwerking met gereputeerde en toonaangevende leveranciers bouwden we een schat aan
informatie, kennis en contacten op. We laten onze trouwe klanten hier graag van mee profiteren.
Onze eigen behoeften inzake service en onderhoud liggen aan de basis van een royale voorraad
aan kritieke componenten. Door de steeds groeiende vraag naar deze producten, breidden we dit
gamma uit en stelden het ter beschikking voor verkoop aan onze klanten. Onze meest courante
A-merken zijn: Bosch Rexroth, Denison, Eaton Vickers, Enerpac, Hydac, Kawasaki Staffa, Linde,
Liebherr, Poclain, Racine, Sauer Danfoss.
3	Grote productkennis en ervaring
3	Voorraad of snelle levering courante producten
3	Internationaal netwerk aan contacten
3	Eigen hersteldienst en service afdeling
3	Moderne logistieke afdeling en magazijn
3	Wij Exporteren naar meer dan 30 landen
3	Bosch Rexroth, Denison, Eaton Vickers, Enerpac, Hydac, Kawasaki Staffa, Linde, Liebherr,
Poclain, Racine, Sauer Danfoss
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