Habets maakt het verschil

Een wereld van verschil
Tussen oud en nieuw zit vaak een wereld van verschil. Verschil in kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook verschil in functionaliteit. Dat geldt voor vrijwel alles, dus ook voor
de kostbare componenten die uw productieprocessen op gang houden. Zodra deze
aan het einde van hun levensduur komen, zijn er twee opties: flink investeren en ze
vervangen of een aanzienlijk geringere investering plegen en ze laten reviseren door
een partij die daar volledig op is ingericht. Een partij die al sinds 1944 naam en faam
opbouwt als toeleverancier en servicepartner in de wereld van industriële componenten en oppervlaktebehandeling. Welkom in de wereld van Habets Industrial Components & Surface Technology.
Als internationaal georiënteerde organisatie hebben wij ruim zes decennia ervaring
in metaalverspaning, machinebouw en renovatie van grote industriële componenten.
Ook werken we al meer dan 40 jaar met verduurzamende thermische spuitprocessen en zijn we al vele jaren actief als producent en servicepartner van klantspecifieke
procesrollen, zoals transportbandrollen, uitlooprollen en geleiderollen. Op zich zijn dit
geen ongewone activiteiten, maar het feit dat we ze alledrie onder één dak verenigen
maakt ons uniek in de branche. Dankzij deze combinatie en gesteund door onze ruime
ervaring kunnen wij ook voor u het verschil maken!

Habets is al vele jaren gespecialiseerd in het verspanen en/of
reviseren van grote, complexe,
industriële componenten.

Verwachtingen waarmaken én overtreffen
Kostenbeheersing, standtijdverlenging, kwaliteit, een hoge
leveringssnelheid en grote
betrouwbaarheid zijn voor onze
opdrachtgevers de belangrijkste
argumenten om een beroep
op onze expertise te doen.
Opdrachtgevers die ons vooral
weten te vinden als het gaat
om grote, complexe, industriële
componenten. ’Groot, zwaar,
lang en rond’ zijn voor ons standaard begrippen. Daar is ons
moderne machinepark geheel
op ingericht. Dat geldt ook voor
de circa 65 vakmensen aan deze
machines, een goede mix van
enthousiaste jongelingen en ervaren krachten bij wie een ‘hart
van staal’ klopt. Dagelijks behandelen zij uw producten met
zorg en passie, of het nu gaat
om het verspanen van nieuwe

onderdelen of het reviseren van
versleten componenten.
Thermisch spuiten kan een
onderdeel van dat reviseren zijn,
een verduurzamingstechniek die
wij al ruim 40 jaar beheersen.
Wij zijn het eerste Nederlandse
bedrijf dat voor HVOF-, poeder-,
draad- en plasmaspuiten het
GTS-certificaat mocht ontvangen. Dit certificaat is een
kwaliteitserkenning van de gerenommeerde Duitse vereniging
van thermische spuitbedrijven,
waarvan een groot aantal
Europese bedrijven lid is.

Met onze unieke combinatie van
thermisch spuiten en (groot)verspanen zijn wij met name actief
in de volgende industrieën:
• basisstaal
• papier
• (petro)chemie
• textiel
• offshore
• automotive
• overslag
• keramiek
• bagger
• scheepvaart
• energie

Voor ieder van deze sectoren
stellen wij ons de hoogste
kwaliteit van producten en
dienstverlening ten doel. Onze
relaties, veelal organisaties met
continuprocessen, verlangen
deze professionele houding en
hebben daar ook recht op. Stilstand is een kostbare zaak, dus
eisen zij terecht voorspelbare
prestaties om de continuïteit van
hun processen te waarborgen.
Wij streven daarom continu naar
het waarmaken én overtreffen
van hun eisen en verwachtingen
met betrekking tot productkwaliteit, kosten en levertijd. Wij
worden hierin ondersteund door
ons kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2000.

Thermisch spuiten
onbekend wordt ongekend

De kracht van de combinatie

Alhoewel de techniek van thermisch spuiten relatief onbekend is, bestaat het al ruim een eeuw. In 1882 deed
de Zwitser Max Ulrich Schoop zijn eerste patentaanvraag
voor een techniek die draden deed smelten in een gemodificeerd ‘pistool’. Vanaf dat moment heeft de ontwikkeling van diverse spuittechnieken vele fasen doorlopen. Een ontwikkeling waar wij al ruim vier decennia
bij betrokken zijn. Wij delen graag onze ervaring met u,
zodat uw mening over thermisch spuiten verandert van
onbekend naar ongekend.

Thermisch spuiten:
de sterkste schakel
Bij thermisch spuiten wordt
energie gebruikt om een te
verspuiten materiaal, in draad
of poedervorm, om en nabij het
smeltpunt te brengen en vervolgens te verstuiven. De gesmolten deeltjes worden door middel
van perslucht of detonatie
verstoven richting het werkstuk,
dat hierdoor wordt voorzien van
een uiterst duurzame, slijtvaste,
metallische, keramische of hardmetalen coating. Machineonderdelen die gevoelig zijn voor
slijtage, corrosie of chemische
invloeden gaan hierdoor vele
malen langer mee. Daarnaast
kan met een thermisch gespoten coating een maatcorrectie

worden uitgevoerd, waarbij wij
tot op zeer hoge nauwkeurigheid uw onderdeel herstellen tot
de oorspronkelijke specificatie.
Bovendien zorgt thermisch
spuiten voor een aanzienlijke
verbetering van de oppervlaktekwaliteit van het behandelde
onderdeel. Zo minimaliseert
bijvoorbeeld een thermisch
gespoten procesrol de kans op
beschadiging van uw producten.
Of het nu gaat om de staalindustrie, de chemische industrie of
papierindustrie, de door ons behandelde onderdelen vormen de
sterkste schakel van de keten.

Thermisch spuiten biedt
ongekende mogelijkheden op
het gebied van verduurzaming
en maatcorrectie van kostbare
machineonderdelen.

Onze thermische
spuitprocessen:
• Autogeen (metallische coatings voor maatcorrectie of
corrosiebescherming)
• Plasma (keramische coatings
ter verhoging van corrosiebestendigheid en slijtvastheid)
• Elektronisch draadspuiten
(reparatie, nullagen)
• HP HVOF (carbide coatings ter
verhoging van slijtvastheid)

Grootverspaning: onze
wereld
Van oudsher zijn wij thuis in de
wereld van grootverspaning.
Wat ooit begon met enkele machines in een schuurtje, groeide
in de loop der jaren uit tot een
ver ontwikkeld specialisme. CNC
draaien, frezen en kotteren,
slijpen; wij zijn ingericht op de
meest uiteenlopende afmetingen en vormen. Van meterslange onderdelen tot vele tonnen.
Horizontaal CNC draaien tot:
•8
 000 mm
• Ø 1600/1260
• 35/50 ton

Verticaal carousseldraaien
tot:
•1
 940 mm hoog
•Ø
 3600
•2
 5 ton
CNC frezen/kotteren tot:
•8
 000 mm lang
•2
 000 mm hoog
•1
 000 mm uitlading/diepte
•2
 5 ton
Gecombineerde kracht
Natuurlijk zijn er vele partijen die
zich net als wij hebben gespecialiseerd in verspaning, al zijn
er maar weinig die in de buurt
komen van onze afmetingen.
Er zijn natuurlijk ook meerdere
partijen die sterk zijn in het thermisch spuiten, al zijn er maar

weinig die in de buurt komen
van onze kwaliteit. Maar waar
we uniek in zijn is de combinatie
van beide specialismen onder
één dak. Een combinatie waardoor wij een grote toegevoegde
waarde hebben op het gebied
van vervaardiging, herstel en
onderhoud van industriële
componenten die het zwaar te
verduren hebben binnen uw
productieprocessen. Van lagerblokken tot procesrollen en van
walsen tot aandrijfonderdelen.

Het resultaat mag er zijn

Thermisch spuiten
Deze procesrol voor een verzinklijn binnen de staalindustrie
wordt voorzien van een hardmetaalcoating, waardoor de opdrachtgever voor een ongekend
lange tijd verzekerd is van een
hoge slijtvastheid en constante
oppervlaktekwaliteit.

Industriële componenten
Deze planeetwieldrager
zorgt voor de overdracht van
wind(energie) naar een generator. Een hoge nauwkeurigheid, gekoppeld aan een grote
omvang, is essentieel voor het
optimaal functioneren van dit
kritische onderdeel van een
windmolen.

Als nieuw
Dit inbouwstuk, door sommigen
bestempeld als ‘afgeschreven’,
wordt compleet bewerkt. Na
het voorbewerken, thermisch
spuiten en nabewerken krijgt u
uw onderdeel snel, als nieuw en
tegen een fractie van de nieuwprijs retour.

Kostbare machineonderdelen krijgen
een tweede leven na een grondige
revisie en het aanbrengen van een
thermische coating.

Dáárom Habets
Het door ons laten reviseren of
verspanen van uw kritische en
kostbare componenten biedt
meerdere voordelen. De voornaamste zijn:

duidelijk merkbaar in lagere
kosten van uw productiemiddelen, hogere output en sterk
verminderde kans op beschadiging aan uw producten.

• Standtijdverbetering
Door het aanbrengen van een
thermische coating realiseren
wij een aanzienlijke verlenging van de standtijd van
uw onderdelen, doordat ze
nu beter bestand zijn tegen
slijtage, corrosie en chemische
invloeden.

• Snelle levering
Terwijl de wachttijd op moeilijk
te verkrijgen componenten
soms kan oplopen tot jaren,
maken wij uw onderdelen als
nieuw in een fractie van die
tijd. Met minstens een even
hoge kwaliteit.

• Kostenbesparing
Onze effectieve oplossingen
op het gebied van maatcorrectie en verbetering van
oppervlaktekwaliteit zijn zowel
op korte als lange termijn

Met deze brochure geven wij u
slechts een indruk van wat we
allemaal voor u kunnen betekenen. Bent u geïnteresseerd
in één of meerdere van onze
specialismen, neem dan contact
met ons op via 045 – 565 63 00
of sales@habets.nl.
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