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IP IndustriePartner nu
ook LMD dealer van SKF
Motion Technologies
Met ingang van 1 januari jl. is IP IndustriePartner met 28 vestigingen,
waarvan 25 in Nederland, aangesteld als één van de grotere LMD dealers
voor de Nederlandse markt. LMD staat voor Lineair Motion Distributor
en behelst het volledige lineair productenpakket van SKF.
Aan het woord is Olaf de Bakker, Managing Director van SKF Motion

Het management van IP IndustriePartner samen met Olaf de Bakker bij SKF in Ridderkerk.

Technologies UK & Benelux: ruim een jaar geleden heeft SKF besloten
meer focus te leggen op de productgroep lineair om zodoende met meer

uit gespecialiseerde eindgebruikers bestaat, zoals de verpakkings- en

specialisme de markt te benaderen en deze specifieke productgroep

automatiseringsindustrie. Naast kennis van de producten zijn ruime

duidelijker onder de aandacht te brengen van de eindgebruiker.

voorraden en eigen werkplaatsen voor de bewerkingen aan lineair assen

Uitgebreide kennis van de lineair productgroep en mogelijkheden

een vereiste. Alleen dan kunnen we een klant optimaal en snel bedienen!

met betrekking tot bewerkingen in eigen werkplaatsen binnen de

De keuze om IndustriePartner LMD dealer te maken komt voort uit de

dealerorganisatie is daarbij een must om de klant optimaal te kunnen

kennis van lagertechniek die reeds aanwezig is binnen de organisatie,

bedienen. Om die redenen heeft SKF besloten om hiervoor specifieke

het fijnmazige netwerk en de diverse werkplaatsen verspreid door het

dealers aan te stellen onder de noemer LMD.

land bij IndustriePartner. Met 25 vestigingen in Nederland zitten ze
dicht bij de klant en kunnen ze deze snel en adequaat bedienen. Wij

Een LMD dealer wordt specifiek opgeleid door SKF om volledig

zien deze uitbreiding en intensivering met IndustriePartner dan ook met

zelfstandig de markt te kunnen benaderen, een markt die vaak ook

vertrouwen tegemoet.
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Het technisch magazijn

aan het woord

Powertools

Van zelf beheren naar uitbesteden...

Reesink Production

IP IndustriePartner multibrand in Powertools
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voorjaar / zomer 2019 geldig van 1 april tot 1 september 2019.

Over IndustriePartner
IP IndustriePartner is een coöperatie van een vijftal bedrijven gespecialiseerd in de toelevering van
MRO producten voor de Nederlandse en Belgische
industrie. Met 28 voorraadhoudende vestigingen
verspreid over Nederland en België, specialisatie in
de productgroepen, aandrijftechniek, lagertechniek,
pneumatiek, hydrauliek, appendages, lastechniek en
safety, bieden wij een enorm pakket aan producten
en diensten voor de Industrie.
IP IndustriePartner is geen dozenschuiver, maar dé specialist met

SKF Motion
Technologies
lineaire kogellagers
Lineaire kogellagers (ook wel kogelbussen of asgeleiders
genoemd) zijn een economisch en veelgebruikt lineair
geleidingssysteem voor vele toepassingen. Drie
elementen bepalen het geleidingssysteem: lineaire
kogel- of glijlagers, behuizingen voor de lagers en precisie
assen. De modulariteit in diameter in combinatie met de
verschillende lagers, behuizingen en as mogelijkheden
onderstrepen het gebruiksgemak en de eenvoud
van de installatie. Lineaire kogellagers bieden lage
wrijvingsgeleiding met onbeperkte slagmogelijkheden.

toegevoegde waarde. Dit vertaalt zich in eigen hoogopgeleide
productspecialisten voor de hoofdproductgroepen, exact op onze

De SKF lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in het compacte LBB-

Industriële klanten afgestemde voorraden met leveringsgaranties

bereik (ISO-serie 1) en het standaard LBC-bereik (ISO-serie 3). Voor

en uitgebreide automatiserings-oplossingen. Daarnaast organi-

beide reeksen biedt SKF Motion Technologies een aantal afzonderlijke,

seert IP IndustriePartner geregeld trainingen en opleidingen voor

tandem- en quadro-units met de respectievelijke asblokken en assteunen.

u als klant, maar óók voor onze eigen mensen.

Verschillende materialen en vooraf gedefinieerde ontwerpnormen op
precisie-assen maken het aanbod compleet.
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De organisatie heeft de beschikking over diverse servicewerkplaatsen
en eigen productspecialisten, zodat een totaal servicepakket aan

SKF lineaire kogellagers en eenheden zijn vooraf gesmeerd met

producten en diensten wordt geboden aan de ruim 15.000 klanten.

hoogwaardig SKF Motion Technologies vet LGEP2. Bij gebruik van SKF

Korte lijnen, vaste gezichten en een no-nonsense aanpak kenmerken

dubbele lipafdichtingen (2LS) hoeven veel toepassingen niet opnieuw te

de organisatie, die bestaat uit de bedrijven IP Duursma, IP Op den

worden gesmeerd, omdat het theoretische interval voor nasmering de

Velde, IP Partool, IP Sanders en IP Zanten. Voor meer informatie,

levensduur van de lagers overschrijdt. Lagers met een schachtdiameter

bezoek de website: www.industriepartner.nl

van 5 mm en kleiner zijn niet vooraf gesmeerd.

Producten uitgelicht:
Geharde precisie assen
voor lineaire oplossingen
SKF Motion Technologies precisie assen zijn inductie geharde assen
geslepen tot h6 of h7 buitendiameter tolerantie. Precisie assen zijn
verkrijgbaar in standaard materiaal, roestvrijstalen materialen of hard
verchroomd staal, evenals een hol type. De SKF-assen hebben een
uitzonderlijk hoge vormvastheid en zijn ontworpen voor een lange
levensduur.

Snelle levering door
maatwerk productie van
de assen in eigen beheer

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Producten uitgelicht:
Lineair kogellagers (kogelbussen)

Lineaire glijlagers (glijbussen)

Lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in het compacte LBB-bereik (ISOserie 1) en het standaard LBC-bereik (ISO-serie 3). De lagers bestaan
uit een polymeerkooi met stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets
binnen de complete kooi te geleiden en te recirculeren.

Lineaire glijlagers hebben dezelfde afmetingen als de
corresponderende lineaire kogellager types en zorgen voor een
soepele, stick-slipvrije werking. Ze zijn gemaakt van POM met een
speciaal polyethyleen. Deze lineaire glijlagers zijn zelf smerend onder
normale omstandigheden en vereisen
minimaal onderhoud.

Het assortiment is verkrijgbaar met
of zonder afdichtingen, zowel in
standaard- en open uitvoering
als in corrosiebestendige
versies.

Lager eenheden in enkele uitvoering
Aanvullend op SKF lineaire kogellagers, is een breed assortiment van
enkele lineaire lager eenheden beschikbaar voor compacte (ISO-serie
1) en standaard (ISO-serie 3) ontwerpen. Met enkele eenheden kunnen
lineaire configuraties in flexibele breedte en lengte worden gebouwd.
De standaardeenheden voor LBB- en LBC-ontwerp zijn vervaardigd uit
getrokken aluminium profielen. De lichtgewicht aluminiumeenheden
uit gegoten materiaal, alleen voor LBC-ontwerp (ISO-serie 3), bieden
meerdere bevestigingsgaten.

Lagereenheden in tandem- en quadrouitvoering
SKF levert afzonderlijke units in tandem- en quadro-uitvoering,
beschikbaar voor compacte (ISO-serie 1) en standaard
(ISO-serie 3) ontwerpen. Tandemeenheden met
twee lagers achter elkaar stellen de klant
in staat om lineaire tafels in flexibele
breedtes te bouwen. Quadrounits met vier lagers zijn de
gemakkelijkst te gebruiken
lineaire tafelcomponenten met
een vaste schachtafstand.
De unitbehuizingen
zijn vervaardigd
uit aluminium
materiaal.

Lineaire asblokken en asondersteuning
Asblokken ondersteunen de as alleen aan de uiteinden. Ze kunnen
worden gebruikt voor een flexibel lineair tafelontwerp in lengte
en breedte. As steunen kunnen over de gehele lengte van de as
gemonteerd worden en vereisen daarom het gebruik van open
lineaire lager eenheden. Voor quadro-units worden specifieke
asblokken aangeboden met een
vaste as afstand. Geschikte
ontwerpen voor ISOserie 1 en ISO-serie
3 zijn volop
beschikbaar.

Quadro lineaire tafels LZAU / LZBU
LZAU en LZBU zijn niet-aangedreven lineaire platen / tafels die bestaan
uit een gesloten Quadro lineaire kogelbusunit, twee tandem asbokken en
twee assen in de gewenste lengte. De kogelbusunit bevat vier LBCD-LS
zelf-instellende lineaire kogellagers, afgedicht aan één zijde. Uitvoering
LZAU maakt gebruik van LEAS-A tandem asbokken aan beide uiteinden.
De asbokken zitten vast en de Quadro-eenheid beweegt axiaal.
Uitvoering LZBU maakt gebruikt van LEAS-B tandem asbokken aan beide
uiteinden. De Quadro-eenheid zit vast en de tandem asbokken bewegen
zich axiaal. De Quadro lineaire tafels zijn leverbaar in de diameters van
8 tot 50 mm. Diameter 8 is niet zelf-instellend en
kan niet worden nagesmeerd.
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Het MRO magazijn en de satelliet grijpvoorraden

van zelf beheren
naar uitbesteden...

V

rijwel ieder industrieel productiebedrijf beschikt erover: “een
technisch magazijn”. Hier liggen de onderdelen om het machinepark
draaiende te houden. Vaak vele duizenden onderdelen, van simpele
bevestigingsmaterialen tot complexe aandrijvingen, van lagers tot
pneumatische cilinders en ventielen en van oliën en vetten tot specifieke
machine onderdelen. Je schrikt soms van de omvang en de verscheidenheid
aan onderdelen in een technisch magazijn.

factor in het dagelijkse productieproces. Door

Al deze onderdelen moeten goed beheert

en op voorraad leggen van de producten en de

BEHEER DOOR INDUSTRIEPARTNER

worden, want bij misgrijpen bestaat er een

factuurafhandeling zijn taken die horen bij het

Veel grote en middelgrote ondernemingen

zeer reële kans dat de productie van de

zelf beheren van een technisch magazijn.

hebben het beheer van het technisch magazijn

kerncompetentie in gevaar komt. Kortom een

het uit te besteden aan een specialist zoals
IndustriePartner,

wordt

het

gewoon

goed

geregeld en ook nog eens tegen zeer acceptabele
kosten. Uw onderneming kan zich dan volledig
richten op waar u goed in bent “het zo efficiënt
mogelijk produceren”.

al uitbesteed aan IndustriePartner, hierdoor is

tijdrovende taak, want “ga maar na”, het is niet

KERNTAKEN

er binnen IndustriePartner een enorme schat

alleen actief de voorraadniveau ’s beheren, ook

Het onderhoud van zo’n technisch magazijn is

aan ervaring en kennis opgebouwd in extern

het daadwerkelijk inkopen bij vaak meerdere

eigenlijk ook geen kerntaak van een industrieel

magazijnbeheer. En hier profiteert u van, want

leveranciers, de levertijdbewaking, het uitpakken

productiebedrijf en alleen maar een storende

het betekent minder administratie, een betere

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Onze magazijnbeheer mogelijkheden
VMI (Vendor Managed Inventory)
VMI is een voorraadmanagementmethode, binnen het zogenaamde Supply
chain management, waarbij de distributeur de voorraadniveaus beheert in het
magazijn van de klant op basis van de verwachte vraag en vooraf gemaakte
afspraken over minimale en maximale voorraadniveaus.
VOI (Vendor Owned Inventory)
VOI werkt hetzelfde als VMI, met als groot verschil dat de voorraden financieel
worden overgenomen door de leverancier (IndustriePartner). Uw technisch
magazijn wordt dus eigenlijk een sub-magazijn van IndustriePartner.
TWO BIN
Two Bin is een methode die voornamelijk wordt toegepast bij het beheren van
grijpvoorraden, zoals bevestigingsmaterialen. Het werkt als volgt. De voorraad
van een product zit in twee bakken. Er wordt steeds voorraad genomen uit
de eerste bak tot deze leeg is. Dan gaat er een signaal (kanban kaart of elektronisch) naar IndustriePartner om de voorraad (bak) aan te vullen. Intussen
gebruikt men de tweede bak.
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de voordelen van
extern beheer (VMI/VOI)
Zelf hoeft u niets meer bij te houden.
Uw medewerkers kunnen zich volledig
richten op de kerntaken.
Voorraden exact afgestemd op uw verbruik.
Just-in-time leveringen.
Een Two Bin Systeem toegepast voor de grijpvoorraad bevestigingsmaterialen.

Niet misgrijpen.
Eén leverancier - één factuur.
Periodieke uitgebreide rapportage.

INRICHTEN VAN HET MAGAZIJN

SATELLIETVOORRADEN

Kostenbesparend op overhead en inkoop.

Na het vaststellen van de doelstellingen

Sommige

starten we met het herinrichten van

hebben naast het (centraal) technisch magazijn

Industriële

productiebedrijven

het technisch magazijn. Hierbij worden

ook nog satelliet voorraden op de werkvloer

beschikbaarheid en vrijwel altijd een lagere

producten zoveel mogelijk in groepen bij

om zodoende grote afstanden tussen het

Total Cost of Ownership (TCO) van de producten

elkaar geplaatst. Dus alle lagers bij elkaar, alle

technisch magazijn en de productiemachines

in het technisch magazijn.

pneumatiek bij elkaar, enz. Indien nodig worden

te

overbruggen.

Vaak

liggen

hier

de

hiervoor nieuwe stellingen en bakken gebruikt

veelgebruikte grijpvoorraden die zich over

QUICK SCAN

en tot slot worden alle producten voorzien van

het algemeen uitstekend lenen om te beheren

Bij elke nieuwe klant voert IndustriePartner

duidelijke omschrijvingen en barcodes.

middels een Two Bin systeem.

eerst een Quick Scan uit om te bepalen welke
voorraden reeds aanwezig zijn en waar de
toekomstige voorraadbehoefte ligt. In nauw
overleg met de klant bepalen we vervolgens
de

doelstellingen

met

betrekking

beschikbaarheid van alle onderdelen.

tot

de

MEER WETEN OVER onze magazijnbeheer mogelijkheden?
Onze magazijnspecialisten staan u graag vrijblijvend te woord. Vraag vandaag nog om meer
informatie bij uw vaste contactpersoon of kijk op: www.industriepartner.nl/contact voor
uitgebreide informatie over al onze vestigingen.

Weer volop verkrijgbaar bij IndustriePartner:

De nieuwe Industrie Catalogus
2019 - 2020
Met deze editie brengen we alweer voor de derde keer een complete catalogus uit
onder naam van IndustriePartner en nu met een nog uitgebreider pakket producten.
Ondanks de digitalisering in de markt vindt de Industrie Catalogus nog steeds gretig
aftrek en dat is niet voor niets, het is een superhandig en snel naslagwerk.
In de catalogus treft u een ruim
assortiment aan van vele bekende

• Nederlandstalig

A-merk fabrikanten. Daarnaast

• Afgestemd op de industrie

bieden we voor vrijwel elk product
een alternatief aan van ons

• Ruim 2.200 pagina’s

huismerk PROMAT . Een kwalitatief

• 12 hoofdproductgroepen

©

ijzersterk merk tegen een zeer
interessante prijsstelling.

• Circa 34.000 producten

NOG GEEN CATALOGUS ONTVANGEN?
Vraag de catalogus vandaag nog aan bij uw vaste contactperoon of
kijk voor alle contactgegevens op www.industriepartner.nl/CONTACT
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Zak-schuifmaat
Perfect basismodel

Waterpomptangen
van gesmeed staal

Hoogwaardige schuifmaat met handige momentvergrendeling.
• Meetbereik: 150 mm
• Beklengte: 40 mm

6,99

actieprijs

22,90

DIN/ISO 8976
Chroom-vanadium-staal, matrijsgesmeed, gelakt, met
doorgestoken en gepolijst scharnier. 7-voudig verstelbaar.

Art.nr. 40 00 851 010

Ind.Cat.

3/4

Schuifmaat digitaal
Waterbestendig / IP 67
Meetsysteem ongevoelig voor stof en tijdelijk onderdompelen in water.
• Meetbereik: 150 mm
• Beklengte: 40 mm
• Nauwkeurigheid: 0,03 mm

Vanaf

Art.nr.
40 00 810 665
40 00 810 666

Lengte
240 mm
300 mm

Spanwijdte
33 mm
45 mm

Actieprijs
€ 6,99
€ 13,50

Ind.Cat.

5/298

Machineklemmen
bekbreedte 80, 100 of 120 mm
Vanaf

actieprijs

42,75

79,

90

Art.nr. 40 00 851 007

Ind.Cat.

3/7

Art.nr.
bekbreedte
40 00 830 820
80 mm
40 00 830 821 100 mm
40 00 830 822 120 mm

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Spanwijdte Actieprijs
max. 75 mm
€ 42,75
max. 92 mm
€ 57,50
max. 110 mm
€ 79,00

Ind.Cat.

5/440

Promat bitassortiment
31-delig met kleurensysteem
Set voorzien van hoogwaardige bits voor gebruik in
bit-houders en voor machinaal gebruik, met uitstekend
hardheid- en momenteigenschappen.
Via het kleurensysteem is in één oogopslag te zien om
welke drive het gaat: Rood = PH / Geel = PZD /
Blauw = TORX® / Groen = sleufbits / Lila = zeskantbits

In handige inklap- en opvouwbare
kunststofbox met riemclip.

actieprijs

15,95

Art.nr. 40 00 829 664

Inhoud
1 Bithouder met krachtige perm. magneet en snelwisselsys.
2 Kruiskopbits PH maat: 2
1 Kruiskopbit PH maat: 1 en 3
2 Kruiskopbits PZD maat: 2
1 Kruiskopbit PZD maat: 1 en 3
8 TORX®-bits maat: 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
7 Sleufbits maat: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5
7 Zeskantbits maat: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

Ind.Cat.

5/184

Productief boren in roestvaste staalsoorten met:

De Dormer volhardmetaal
boor FORCE M
Dormer heeft zijn assortiment high-performance boren uitgebreid met een
uitvoering specifiek voor het productief boren van gaten in roestvaste staalsoorten en Titanium legeringen. De diameter range loopt van 3 tot 16 mm
met verassend veel tussendiameters. De cilindrische opname van de VHM
boor is volgens DIN 6535HA en leverbare boordiepte 3xD en 5xD.
De Force M boor is de ideale keuze die een

en behoud van originele geometrie waardoor

optimale productiviteit combineert met

meerdere keren naslijpen mogelijk is.

betrouwbare prestaties en repeteerbaarheid.

De Force M boren zijn inzetbaar in de
Roestvaststaal soorten (M1) Ferritische,

De S-vormige 4-vlaks splitpoint geometrie

De nauwkeurig gelepte snijkanten verlagen de

(M2) Martensitische, (M3) Austenitische, als

maakt het mogelijk om met een hoge

benodigde verspaningskracht en vermindert

ook de ISO categorie M4.1 en M4.2 Super-

voeding te boren en draagt bij aan een hoge

de vorming van snijkantsopbouw, wat vooral

Austenitische en Austenitisch-Ferrititische

positienauwkeurigheid en superieure gat

van belang is bij materialen die de neiging

materialen zoals b.v. Duplex. De Force M is

kwaliteit die nodig is om een H8 tolerantie te

hebben om te verharden onder invloed van

ook zeer geschikt voor het boren van Titaan

kunnen boren. Verder zorgt deze geometrie,

het verspaningsproces, zoals bijvoorbeeld bij

legeringen, en biedt ook mogelijkheden voor

in combinatie met de inwendige koelkanalen,

Austenitisch RVS. Opmerkelijk is dat de FORCE

het boren van Titaan legeringen.

voor een beheersbare korte spaan.

M geruisloos zijn werk doet wat wijst op een
perfect verspaningsproces.

De Force M boor voor RVS heeft een CTW

Voor een optimaal resultaat met de Force M
boren is het van belang dat zowel het gereed-

spiraalgroef geometrie, net als de allround

Zoals bijvoorbeeld bij een productie test op 316L

schap als het werkstuk stabiel en trillingsvrij

VHM boor Force M De afkorting CTW staat

met de Force M R463 5xD met diameter 10,7 mm.

opgespannen zijn. Verder voldoende koelvloei-

voor Continiously Thinned Web technologie

We kwamen uit op een duurzame standtijd met

stofdruk en -volume om de korte spanen af te

en is een onderscheidend kenmerk van deze

Vc= 108 m/min. en een voeding fn=0,2 mm/omw.

voeren. Voor een hoge rondloop nauwkeurig-

Dormer VHM boren. Deze boren hebben over

Het resultaat met hoge standtijd met Vf= 640 mm/

heid van de Force M en voor het bereiken van

de hele spiraallengte een versterkte boorkern.

min. was al zeer goed, maar we hebben zonder

de juiste gat tolerantie kunt u het best gebruik

De voordelen van de CTW zijn: een goede

problemen een snijsnelheid bereikt van Vc= 150

maken van een hydraulisch spantang, krimp-

spaancontrole, verbeterde proceszekerheid

m/min en een voeding van Vf= 890 mm/min.

houder of precisie-spantanghouder.

aan het woord...

Reesink Production
over inkoopervaring
met IP IndustriePartner
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Wij, Reesink Production B.V. zijn producent van de Kaweco mest- en silagetechniek, TopliftStaja haakarmsystemen en
Q-Load mini-shovels. Ook produceren wij voor diverse machinebouwers halffabricaten en complete eindproducten. De
verkoop, ontwikkeling, constructie, assemblage en service vinden allen plaats binnen ons bedrijf in Hengelo (Gld.)
Reesink Production B.V. is een dochteronderneming van Royal Reesink B.V. Royal Reesink is in Europa een van de grootste
distributeurs van hoogwaardige machines en componenten voor landbouw, landschapsonderhoud, magazijninrichting
en grond-, weg- en waterbouw.

A

an het woord is André van Dalen,

IP als inkooppartner

kwamen medewerkers beschikbaar die we

Operationeel manager van

Met IndustriePartner, in dit geval IP Duursma

binnen Reesink Production op hele belangrijke

Reesink Production: Om ook in de

(red.) als inkoop partner besparen we

posities hebben kunnen herplaatsen. Hierdoor

toekomst als Nederlands productiebedrijf

enorm op onze interne logistieke kosten en

hebben we onze processen beter in de grip

bestaansrecht te hebben zijn wij continu op

inkoopkosten. Met hun kennis van Kanban

gekregen zonder ook maar één cent extra uit

zoek naar manieren om onze efficiëntie te

hebben wij onze inkoop- en bestelkosten

te geven.

verbeteren.

en de daarbij behorende handelingen
drastisch terug kunnen dringen. Denk hierbij

Besparen

Hierbij proberen we steeds meer waarde

aan kosten van inkoopbonnen bij veel

Daarnaast zijn wij met IndustriePartner in staat

te leveren tegen zo laag mogelijke kosten.

verschillende leveranciers, het controleren van

om één derde van onze inkoop rechtstreeks

Of dat nu een klant binnen Royal Reesink

binnenkomsten van regels op de inkooporder,

op order in te kopen. Hierdoor krijgen wij in

is of daarbuiten is daarbij niet van belang.

het controleren van tijdige leveringen en

ons magazijn veel ruimte vrij om onze nieuwe

Allen willen ze met vertrouwen een product

nabellen en het bijhouden van bevestiging

productielijnen te bevoorraden en besparen we

of machine laten vervaardigen tegen goede

van de order van de leverancier. Door het

flink op het aantal orderpick regels waardoor

kwaliteit, prijs en leverdatum.

wegvallen van veel van deze activiteiten

we het magazijn ontlasten.

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl
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Een van de succesfactoren van de samenwerking met
IndustriePartner bleek al vroeg in de samenwerking. Relatief
simpele en goedkope artikelen nodig om de machine geheel
af te leveren konden regelmatig niet op de bevestigde
datum geleverd worden door de toenmalige leveranciers.
Hierdoor leverden wij in het verleden nog al eens te laat.
IndustriePartner had het artikel vaak wel op voorraad en
daardoor hadden we het artikel diezelfde middag nog in huis.
Mede hierdoor is onze leverbetrouwbaarheid toegenomen.

Slimme Technieken
We gaan in de toekomst vast nog meer slimme technieken
met elkaar bedenken om de kostprijs verder te verlagen.
Ik kan ieder bedrijf, dat wil overstappen op Kanban en
een reductie van inkoopkosten, IndustriePartner van harte
aanbevelen.
Drs. ing. André van Dalen
Operationeel manager van Reesink Production

Informatie
Kijk voor meer informatie op:
www. reesinkproduction.nl

Meer weten over
reductie van
inkoopkosten?
Neem rechtstreeks contact op met
uw vaste contactpersoon en laat
u verrassen door de vele flexibele
(maatwerk)mogelijkheden of kijk op
www.industriepartner.nl/contact
voor de contactgegevens van alle
IndustriePartner vestigingen.

Ansell HyFlex 11-800
Montage handschoen
Zeer soepele en comfortabele montagehandschoen voor nauwkeurige assemblage
en algemene toepassingen. De Hyflex
11-800 biedt een perfect evenwicht tussen
comfort, beweeglijkheid en bescherming.
• Tot 3 keer uitwasbaar op 40°.
• Kleurcodering geeft maat aan.

M-Safe Dyna-flex
Handschoen 14-082
Snijbestendig
PU Dyna-flex werkhandschoenen bieden
een hoge snijweerstand en zijn langdurig
slijtvast. De snijbestendige handschoenen
hebben een uitstekende pasvorm, goede
beweeglijkheid en extra lang manchet voor
maximale handbescherming.

Tyvek Classic Xpert
DuPont overall CHF5S
DuPont Tyvek 500
Xpert zijn comfortabele,
functionele
disposable
overalls
gemaakt van
het speciale
materiaal Tyvek
dat zorgt voor een
unieke combinatie
op het gebied
van bescherming,
duurzaamheid en
comfort.

PBM Cat.

PBM Cat.

PBM Cat.

P-16

P-47

P-222

Heel veel bekende merken in één catalogus
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IP IndustriePartner
PBM Catalogus 2018-2019
Veilig werken onder optimale arbeidsomstandigheden is belangrijk in het
bedrijfsleven. Met een uitgekiend pakket persoonlijke beschermingsmiddelen
in één overzichtelijke catalogus, biedt IndustriePartner toegevoegde waarde
in one-stop-shopping voor iedere professional in de maaksector.

Uvex Astrospec 9168
veiligheidsbril
uvex astrospec 9168-065 is een functionele
veiligheidsbril met heldere, polycarbonaat
lenzen en antikras-coating. De lenzen van de
veiligheidsbril zijn daarom zeer krasbestendig,
gemakkelijk te reinigen en uitstekend bestand
tegen chemicaliën.

Of het nu gaat om bedrijfskleding,
persoonlijke beschermingsmiddelen,

PBM Cat.

P-424

werkhandschoenen, veiligheidsschoenen,
BHV en EHBO middelen of hoofd- en
gelaatsbescherming, IndustriePartner heeft
het juiste assortiment om u snel te voorzien
in de gewenste producten en nu vindt u alles
overzichtelijk in een handige catalogus.

3M Peltor Optime II
gehoorkap
Geschikt voor omgevingen met aanzienlijk

Uiteraard kunt u desgewenst ook een beroep

industrieel lawaai zoals constructiemachines,

doen op onze productspecialisten. Zij staan

luchthavens en landbouwwerkzaamheden.

graag klaar met deskundig advies, geholpen
door een zeer breed pakket aan kwalitatief

Dempingswaarde
tot 31dB(A).

bewezen topmerken met de bijbehorende
ondersteuning. Laat u verrassen door onze
mogelijkheden!

NOG GEEN CATALOGUS ONTVANGEN?
Vraag de catalogus vandaag nog aan bij één van onze 28 IndustriePartner vestigingen.
Voor alle contactgegevens zie www.industriepartner.nl

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

PBM Cat.

P-260

Emma Frontier
veiligheidsschoen S3
De veiligheidsschoen die je ook gewoon
onder een pak kunt dragen. Naar keuze in
een hoog of laag model.

In de kijker
Frontier hoog model
Martino / bruin

Frontier hoog model
Valentino / zwart

Frontier laag model
Vito / zwart

Frontier hoog model
Barocco / blauw

Frontier laag model
Marco / bruin

IP Partool
Sinds januari 2018 is de Belgische onderneming IP Partool lid geworden van
de coöperatie IndustriePartner, waarmee voor IndustriePartner de eerste
uitbreiding buiten de landsgrenzen van Nederland is gerealiseerd. Maar wie
is IP Partool en waarom hebben zij zich aangesloten bij het Nederlandse
IndustriePartner? In deze editie een korte introductie van IP Partool.
IP Partool is een overkoepelende (merk)

IndustriePartner. De werkgebieden van

naam van een drietal bedrijven in

IP Partool en IndustriePartner sluiten

Vlaanderen. De bedrijven zijn van één

daarbij naadloos op elkaar aan en als

eigenaar en worden centraal aangestuurd

IndustriePartner Groep zijn we nu –met

vanuit de hoofdvestiging in Oostende.

IP Partool– een steeds krachtiger MRO

Naast Oostende zijn er nog vestigingen in

leverancier in de Benelux.

Brussel en in Gent.

Leverbaar in hoog of laag model
Stalen neus en geweven tussenzool
Voldoet aan de antislipnorm SRB
Maten 39 t/m 48

PBM Cat.
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Het bedrijf is sinds 1949 sterk geworteld
in het Vlaams Gewest en een belangrijke
speler op de regionale MRO markt.

Emma Frontier modellen
Laag model bruin / art.nr. 5.82.535.xx
Laag model zwart / art.nr. 5.82.540.xx
Hoog model bruin / art.nr. 5.82.545.xx
Hoog model zwart / art.nr. 5.82.550.xx
Hoog model blauw / art.nr. 5.82.555.xx

Daarnaast is het sinds jaar en dag een zeer
gespecialiseerde onderneming in las- en
snijtechniek. Zo levert IP Partool niet alleen
standaard MIG, TIG of MMA lasmachines,
maar ook lasrobots en complete las- en
snijstraten voor grootschalige productie
van metaalwaren aan regionale industriële

3M Aura 9332+
stofmasker met ventiel

ondernemingen. In de eigen werkplaatsen

3M Aura 9332+ stofmasker FFP3 NR D met

en pneumatische- en elektrische

uitademventiel beschermt tegen stofdeeltjes

gereedschappen.

worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd
aan las- en snijapparatuur, compressoren

tot 50x de grenswaarde. Het stofmasker
zorgt door de filtertechnologie voor een

Volgens Bernard Verhelst –gedelegeerd

lage ademweerstand

bestuurder van IP Partool– is het in de

en uitstekende

huidige markt van cruciaal belang om

bescherming.

de samenwerking op te zoeken met
vergelijkbare bedrijven om voldoende
inkoop- en verkoopkracht te genereren.

PBM Cat.

P-291

Zo is IP Partool ook lid van ONE-MRO en
via dat netwerk in contact gekomen met

www.partool.be/nl
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IP IndustriePartner

ook de specialist in
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power tools
Met een breed assortiment van bekende powertool fabrikanten in het leveringsprogramma, is IndustriePartner al vele
jaren de specialist voor advies, levering en keuringen van al uw elektrische gereedschappen. Door onze multi brand
strategie zijn wij een onafhankelijke partner waar u terecht kunt voor bijna alle bekende topmerken, zoals Bosch,
Metabo, Festool, Hikoki (v.h. Hitachi), Milwaukee, Makita, Panasonic, De Walt, Fein en AEG.

D

De vijf bedrijven binnen de groep

schroefmachines, maar deze waren kwalitatief

schuurschijven of verbruiksartikelen als

IndustriePartner hebben allen één

nog niet een echt goed alternatief voor machines

schroeven en andere bevestigingsmaterialen

of meerdere van de hierboven

met een snoer. Juist de laatste jaren heeft de

nodig heeft, wij hebben het op voorraad. Alle

vermelde merken in hun productportfolio.

accu technologie een enorme vlucht gemaakt

bekende merken leveren we snel en adequaat,

Al deze merken worden onder een officieel

en vandaag de dag is dit een volwaardig

zodat u snel door kunt met uw klus.

dealercontract gevoerd, uiteraard met lokale

alternatief voor traditionele machines. Heeft u

voorraden en alle technische know how. Omdat

interesse in een accu machine, in een compleet

Keuringen en onderhoud

de vijf bedrijven eigenlijk één organisatie

systeem met meerdere onderling uitwisselbare

Tot slot bieden we de mogelijkheid uw machines

vormen met een goede interne distributie,

machines op één accuserie of in een bedrade

in onze eigen werkplaatsen te repareren, onder-

kunnen we op alle locaties alle merken en

machine, dan zullen onze productspecialisten u

houden en keuren volgens de NEN3140 norm.

producten leveren en daar profiteert u van!

graag adviseren en een passende (vrijblijvende)

Zo is IndustriePartner dus ook uw ontzorgende

offerte maken.

totaalleverancier voor power tools.

Accu technologie neemt vlucht
Accu power tools waren vijfentwintig

Ook het adres voor accessoires

jaar geleden al leverbaar met name boor/

Of u nu boren, frezen, zaagbladen, slijp- en

TIP:

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Vraag naar de voorjaarsfolder van het merk van uw
voorkeur en profiteer van de lopende acties.

L-Boxx
het universele
opbergsysteem
Het L-BOXX opbergsysteem is een uniek en universeel
opbergsysteem voor (elektrische)gereedschappen en
wordt door diverse powertool fabrikanten als OEM
opbergsysteem aangeboden.
De L-BOXX is leverbaar in vier basisformaten en deze kunnen optioneel
worden voorzien van een schuiminleg in de box zelf, alsmede aan de
binnenzijde van de deksel. Ook zijn er vakindelingen leverbaar, zijn de
boxen onderling stapelbaar en kunnen deze vastgeklikt worden op een
transportroller. Multifunctioneel dus!

Het robuuste
klikmechanisme en de
handgrepen maken
transport van aan elkaar
gekoppelde L-BOXXen tot
40 kg mogelijk.

De deksel is tot
100 kg belastbaar!
Spatwaterdicht

Ongelooflijk
eenvoudig
vastklikken en
loskoppelen van de
BOXXen onderling.

Beladingscapaciteit per
L-BOXX max. 25 kg.
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L-BOXX 102
• Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 118 mm
• Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 313 x 65 mm
• Inhoud: 8,8 liter
• Art.nr. 40 00 871 539

Leveringsoverzicht
Accu power tools
Boor- schroefmachines

Onze merken

L-BOXX 136
• Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 152 mm
• Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 310 x 101 mm
• Inhoud: 13,3 liter
• Art.nr. 40 00 871 565

Boormachines en boorhamers
Bovenfreesmachines
Circelzaagmachines
Decoupeerzaagmachines
Haakse slijpmachines

L-BOXX 238
• Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 254 mm
• Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 303 x 203 mm
• Inhoud: 25,5 liter
• Art.nr. 40 00 871 566

Hak- en breekhamers
Kantenfreesmachines
Kernboormachines
Klop-boormachines
Nietmachines en nietpistolen
Plaatscharen en knabbelscharen

L-BOXX 374
• Buitenafmetingen (b x d x h): 445 x 358 x 390 mm
• Binnenafmetingen (b x d x h): 378 x 294 x 339 mm
• Inhoud: 41,5 liter
• Art.nr. 40 00 871 567

Rechte slijpmachines
Reciprozaagmachines
Schaafmachines
Schuur- en polijstmachines
Schuurmachines
Snelschroefautomaten
Tapmachines

L-BOXX Transportroller
• Mobiel platform voor het transporteren van
meerdere L-BOXXen.
• Afmetingen (b x d x h): 646 x 492 x 184 mm
• Draagvermogen: 100 kg.
• Art.nr. 40 00 871 569

Cat.blz.
Voor meer info of direct bestellen zie:
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IP Zanten bouwt aan een groene toekomst

Startsein voor nieuwbouw
IP Zanten Veghel
Op 9 januari 2019 heeft IP Zanten officieel het startsignaal gegeven voor de
nieuwbouw van haar energieneutrale hoofdkantoor en distributiecentrum
aan de Doornhoek in Veghel. Om dit te vieren hebben de oudste en de jongste
generatie van de eigenaarsfamilie Steenbakkers, Cor en Anna, symbolisch een
boom gepland op het terrein.
IP Zanten maakt deel uit van de coöperatie

Zanten vestigingen. Vanuit deze nieuwe locatie

IndustriePartner en heeft naast de

kan IP Zanten haar groei in de komende jaren

hoofdvestiging in Veghel, vestigingen in

voortzetten en haar dienstverlening aan haar

Bergeijk, Eindhoven, Tilburg, Waalwijk en

klanten verder vergroten. Het hoofdkantoor

Weert. Het is daarmee het gezicht van de IP

en centraal magazijn in Veghel biedt

groep in Noord Brabant en Limburg.

werkgelegenheid aan 60 werknemers en is op

Anna Steenbakkers (links) en Cor Steenbakkers (rechts)
planten symbolisch een boom.

haar gebied een belangrijke werkgever binnen
Het bedrijf geeft met de nieuwbouw een

de gemeentegrenzen.

krachtig signaal van geloof in de toekomst en
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haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

Eric Steenbakkers, eigenaar van IP Zanten,

af. IP Zanten, opgericht in 1926, is een

stelt: “Zanten heeft altijd voorop gelopen in

echt familie bedrijf en sinds 3 generaties al

ontwikkelingen gericht op de toekomst en

prominent aanwezig in Veghel. Het is juist de

met de bouw van dit nieuwe energieneutrale

wens van de vierde generatie het bedrijf nog

pand onderstrepen wij dit eens temeer. Wij

groener voort te zetten.

zijn, als Veghels bedrijf, trots ons nieuwe
pand met lokale partijen te realiseren. Met

Het nieuwe pand zal ruimte bieden aan het

deze nieuwbouw zijn wij in staat samen met

hoofdkantoor, de handelsactiviteiten in de

onze medewerkers onze klanten nog beter te

regio en een distributiecentrum voor alle IP

bedienen.”

Pakkingen in een handomdraai

maak ze met De nieuwe
LOCTITE 518 pen
en dure reparatie tot gevolg hebben. De

Gebruiksvriendelijker
dan ooit

juiste voorgesneden pakking is vaak niet

De nieuwe LOCTITE 518 pen is

direct beschikbaar zodat reparatie niet

hét voorbeeld bij uitstek van het

snel mogelijk is. Met vloeibare pakkingen

gebruiksgemak en de voordelen van

is het repareren van pakkingen echter

de vloeibare pakkingen. De LOCTITE-

snel, eenvoudig, betrouwbaar en effectief.

pen 518 maakt het eenvoudig, om

De vloeibare pakkingen - zoals de LOCTITE

in een handomdraai, vloeibare

518 - vormen een 100% afdichting

pakkingen aan te brengen met een

door het opvullen van alle oppervlakte

roll-on applicator. Hij zorgt voor

oneffenheden. Ze vormen een flexibele en

minder afval en voor een schone

chemisch bestendige pakking zonder te

manier van aanbrengen.

Een lekkende pakking kan een tijdrovende

scheuren of te barsten.

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

4tecx industrietrap
enkel oploopbaar

Professional Power

4tecx industrietrap
dubbel oploopbaar

Professional Power

Aluminium trap voor professioneel
gebruik (Arbo)

Art. nummer Treden
4041000103
1x3
4041000119
1x4
4041000135
1x5
4041000151
1x6

Actieprijs
€ 119,00
€ 135,00
€ 149,00
€ 179,00

Art. nummer Treden
4041000167
2x3
4041000183
2x4
4041000199
2x5
4041000215
2x6

Actieprijs
€ 124,00
€ 154,00
€ 179,00
€ 189,00

• Robuust aluminium kokerprofiel van
de treden maakt de trap extra stevig.

• Robuust aluminium kokerprofiel van
de treden maakt de trap extra stevig.

• Met rode vuilafstotende coating.

• Met rode vuilafstotende coating.

• De spreidbeveiliging (vanaf 6 treden)
voorkomt ongewild inklappen.

• Twee veilige werkplakken door twee
bordessen.
• Inklapbare steunbeugel voor compact
transport van de trap.

Vanaf

Vanaf

119,00

124,00

(enkel oploopbaar 3 treden)

(dubbel oploopbaar 2 x 3 treden)

Sysbox 13-vaks
metaal, 335x230x70mm

Professional Power

• Stevige metalen draagbeugel
• 3 maatvoeringen kunststof bakken
• Afsluiting door 2 stevige
klemsluitingen en zekerheidsknop

actieprijs

22,

50

Art.nr. 4033000024

Aluminium steekwagen
volledig opvouwbaar
- Lichtgewicht Aluminium Steekwagen.
- Extreem plat inklapbaar.
- Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen.
- Wielen uitgevoerd met rollagers.
- Voorzien van elastisch spanband.
Draagvermogen (kg) : 125 kg
Gewicht (kg)

: 5,2 kg

Wielgrootte (mm)

: 178 mm

Afmeting (mm)

: 320 x 490 mm

actieprijs

Sysbox 23-vaks
metaal, 445x340x70mm

Professional Power

• Stevige metalen draagbeugel
• 4 maatvoeringen kunststof bakken
• Afsluiting door 2 stevige
klemsluitingen en zekerheidsknop

actieprijs

29,50

Art.nr.

83,50

Art.nr. 4036000136

Professional Power
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Hoofdvestiging Apeldoorn
Wilmersdorf 20, 7327 AC Apeldoorn
T +31 (0)55 538 47 47
E info@duursma.nl

Hoofdvestiging Zaandam
Kleine Tocht 1, 1507 CB Zaandam
T +31 (0)75 653 14 14
E info@opdenvelde.nl

www.duursma.nl

Hoofdvestiging Oostende
Torhoutsesteenweg 607, 8400 Oostende
T +32 (0)59 50 88 38
E info@partool.be

www.opdenvelde.nl

Hoofdvestiging Wateringen
Turfschipper 27, 2292 JC Wateringen
T +31 (0)174 22 18 58
E info@bernardsanders.com

www.partool.be

Hoofdvestiging Veghel
Kennedylaan 24, 5466 AA Veghel
T +31 (0)413 34 85 85
E info@zanten.nl

www.bernardsanders.com

www.zanten.nl

Coöperatie IP IndustriePartner U.A.
De Smalle Zijde 35C
3903 LM Veenendaal
E info@industriepartner.nl

IP IndustriePartner is een coöperatie van vijf familiebedrijven gespecialiseerd in
de toelevering van MRO producten voor de Nederlandse en Belgische industrie.
Met 28 voorraadhoudende vestigingen verspreid over Nederland en België,
specialisatie in de productgroepen, aandrijftechniek, lagertechniek, pneumatiek,
hydrauliek, appendages, lastechniek en veiligheid & ergonomie, bieden wij een
enorm pakket aan producten en diensten voor de Industrie.

www.industriepartner.nl
IP IndustriePartner is lid van ONE MRO Supply,
een Europees samenwerkingsverband van
MRO specialisten. Voor meer informatie zie:

www.one-mrosupply.com

aandrijftechniek

Lagertechniek

Pneumatiek
en perslucht

Hydrauliek

Appendages,
slangen en
koppelingen

Gereedschappen

Tooling en
verspaning

bevestigingsmaterialen

Lastechniek

Veiligheid en
ergonomie

Onderhoud en
reinigingsproducten

Elektro

Intern
transport

Werkplaatsinrichting en
uitrusting

Metaalbewerking
machines

Afdichtingen

Hijs- en
hefmiddelen

Service
activiteiten

bUNDELING VAN KRACHT EN KENNIS.

