VAN DER ENDE GROEP IMPROVING YOUR BUSINESS

1

ADVIES
ONTWERP
VERKOOP
INSTALLATIE
ONDERHOUD
Van der Ende Groep is innovator, producent en leverancier van technische producten op het
gebied van watertechniek, luchtbehandeling en (industriële) filtratietechniek. Al meer dan 35 jaar
produceren en leveren we een breed assortiment pompen en toebehoren, waterbehandelingsinstallaties, elektromotoren, frequentieregelaars, (regel)afsluiters, ventilatoren en industriële
filterinstallaties. We bieden specialistisch advies en snelle uitgebreide technische dienstverlening
aan de industrie, land- en tuinbouw, aannemerij en overheid. Onze vele innovatieve producten
worden wereldwijd afgenomen.
Van der Ende Groep levert kwalitatief hoogstaande producten voor verschillende afzetmarkten
over de hele wereld (tuinbouwsector via dealers/installateurs). Ook de sterke eigen merken
worden wereldwijd verkocht. Of het nu een levering van pompen naar Amerika of het plaatsen
van een RO-installatie in Australië betreft, Van der Ende Groep heeft de logistieke mogelijkheden om dit tot in de puntjes te verzorgen.
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Innovatie neemt een belangrijke plaats in binnen Van der Ende Groep en dan niet alleen
m.b.t. het ontwikkelen van nieuwe producten, maar ook in de vorm van op maat
gemaakte oplossingen voor een bedrijf. Dit heeft, al dan niet in samenwerking met
opdrachtgevers, tot een groot aantal mooie producten en systemen geleid, waar
waterbehandelings- en ventilatiesystemen, zoals de Poseidon en de Airmix™, mooie
voorbeelden van zijn.

ISO 9001:2015

Na maanden van voorbereidingen en een intensieve
verbouwperiode heeft Van der Ende Groep sinds de

VCA** versie 2017 6.0

zomer van 2018 een nieuw pand in gebruik genomen. Het

Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven

moderne bedrijfspand aan de Aartsdijkweg 23 in Maasdijk
is een prachtige locatie met alle denkbare faciliteiten en

Erkend elektrotechnisch
installatiebedrijf

technieken, waarmee Van der Ende Groep weer helemaal
klaar is voor de toekomst!

Veilig werken in rioleringen

o

NEN3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische
installaties - Laagspanning

o

BRL-K14020/01

kwaliteitsgestuurd onderhoud
pompinstallaties en gemalen
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WIJ DELEN ONZE
KENNIS GRAAG MET U

Visie
We willen als Van der Ende Groep een bepalende rol spelen op het gebied van de mondiale
water- en voedselproblematiek. Met als doel een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Hiervoor gebruiken we voornamelijk onze eigen innovatieve producten, kennis en ervaring.
Vraagstukken benaderen we bij voorkeur vanuit een niet-alledaagse invalshoek.
Kwaliteit
Van der Ende Groep voert merken in het hogere segment. De producten van deze merken
worden in eigen huis getest, alvorens ze worden opgenomen in het assortiment. Een groot
aantal eigen kwaliteitsmerken heeft na jarenlange ontwikkeling een plaats veroverd in de meest
uiteenlopende sectoren. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar producten welke een goede aanvulling op ons programma kunnen zijn. Het bedrijf is ISO 9001:2015 gecertificeerd en werkt dan
ook nauwkeurig volgens de eisen die aan het kwaliteitsmanagementsysteem gesteld worden.
Kennis delen
We ondersteunen ons assortiment met een uitgebreid en gedegen serviceapparaat en we geven
professioneel advies met documentatie en productgerelateerde instructiemiddagen op verzoek
of bij de introductie van een nieuw product. Wij delen onze kennis graag met u.
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Van der Ende College
Het Van der Ende College is een intern opleidingstraject voor
alle medewerkers die bij Van der Ende Groep werken, klanten
en partners. Door onze medewerkers gericht op te leiden kunnen we de meerwaarde naar onze klanten toe waarborgen. We
verhogen hiermee het algemene kennisniveau en het draagt bij
aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.
We denken mee
Kortom, bij Van der Ende Groep denken we met u mee.
We analyseren en adviseren en maken berekeningen met
oog op het beste rendement voor u. Monteurs staan klaar
voor preventief onderhoud, reparaties en het installeren van
complexe projecten. Onze storingsdienst is goed georganiseerd en hier kunt u dan ook te allen tijde een beroep op doen,
7 dagen per week, 24 uur per dag. Onze monteurs zijn uitgerust
met alle gereedschappen en instrumenten die nodig zijn om
calamiteiten direct te kunnen verhelpen. Indien nodig zorgen
zij voor vervangende oplossingen, zodat de continuïteit van
uw bedrijf gewaarborgd blijft. Een uitgebreide voorraad en
streven naar korte levertijden zijn bij ons vanzelfsprekend.
Flexibiliteit
Flexibiliteit is één van onze sleutelwoorden. Dit is mogelijk
door de korte lijnen binnen het bedrijf. U merkt dit bijvoorbeeld aan snel en adequaat handelen wanneer u een storing
heeft of het bedenken van een noodoplossing op locatie.
Service
Met een product uit ons assortiment bent u verzekerd
van kwaliteit. Tevens bieden wij de garantie dat u wereldwijd assistentie en ondersteuning kunt verwachten door de
goede samenwerkingsverbanden die we hebben met onze
leveranciers en dealers.

EIGEN MERKEN
o Airmix™
o Aquarius
o Enmix
o Envalve
o Enbar
o Enfan
o Enpres
o Nexus
o Phyto-Drip®
o Poseidon
o Verti-Fan®
o Moor 4C
MERKEN:
o Affetti
o Allen-Bradley
o Alpha
o Centra
o Danfoss HPP
o Espa
o Faggiolati
o Finder
o Flygt
o LNS
o Freddy
o GGE
o Goulds
o Grindex
o Hawk
o Honeywell
o Hydrovar
o Injecta
o Jabsco
o Kolmeks
o Lowara
o Metal Work
o Nocchi
o Oase
o OBL
o PGI
o Pratissoli
o Proril
o Reko
o Selwood
o Sirai
o Staka
o Subrenat
o Tellarini
o Tsurumi
o Turbo Separator
o UAS
o Vacon (Danfoss)
o WEG
o Xylem
o Ziehl Abegg
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Markten
Van der Ende Groep is actief in
o.a. de volgende markten:
o Land- en tuinbouw
o Overheid
o Aannemerij
o Industrie
o Cultuur, sport en recreatie
o Levensmiddelen
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Projecten
Van der Ende Groep heeft o.a. de volgende typen projecten gerealiseerd in
binnen- en buitenland:
o Fonteininstallaties
o Riool- en afwaterinstallaties
o Renovatie van rioolinstallaties
o Drukverhogingsinstallaties
o Filterinstallaties
o Geothermische injectieinstallaties
o Koelwaterinstallaties
o Waterbehandelingsinstallaties
o Phyto-Drip® installaties
o Drainagewerken
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Geschiedenis
In 1985 richtte Piet van der Ende het bedrijf
op. Hij begon met het repareren en reviseren
van

waterpompen

voor

de

glastuinbouw,

maar al snel volgde de verkoop van nieuwe
pompen en aanverwante artikelen. Naast deze
meer traditionele producten, werden ook
de eerste innovatieve producten gelanceerd.
Door aanhoudende groei, nam het toenmalige
bedrijf in 1987 haar intrek in het pand aan de
Maasambacht te Maasdijk.
Door oprichting en overname van respectievelijk Van der Ende THO in Oss, Phyto-Drip BV,
Van der Ende Metaal, Moor Filtertechniek en Artemis Systems, ontstond de huidige
Van der Ende Groep. De activiteiten en het assortiment van de Groep breiden zich snel uit.
Zowel nationaal als internationaal. Daarom verhuisde het bedrijf in 2018 naar een A-locatie op
het industrieterrein Coldenhove in Maasdijk. In de zomer van hetzelfde jaar vond ook de formele
directiewisseling plaats. Zoon Lex volgde Piet op als algemeen directeur en daarmee brak er
wederom een nieuwe fase aan voor Van der Ende Groep.

Ons assortiment is veelzijdig en dynamisch. De afdeling verkoop adviseert u graag bij het zoeken
naar het product dat volledig voldoet aan uw wensen. U kunt ook rekenen op ondersteuning en
een goede after sales service.
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POMPEN
We hebben een zeer uitgebreid assortiment verschillende soorten pompen van diverse merken.

WATER- EN CHEMIENORMPOMPEN
In diverse uitvoeringen en materialen zoals gietijzer, brons, kunststof, rvs en duplex.
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ZELFAANZUIGENDE
POMPEN
In diverse uitvoeringen en materialen zoals rvs, gietijzer, brons en kunststof.
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MEERTRAPSPOMPEN
In diverse uitvoeringen en materialen zoals rvs, gietijzer, brons en duplex.

11

DOMPELPOMPEN
Op de markt voor dompelpompen worden vele merken en uitvoeringen aangeboden. Van der
Ende Groep heeft zich echter gespecialiseerd in een aantal merken die zich in de loop van de
jaren bewezen hebben. Andere merken leveren we op aanvraag.

12

GRINDEX POMPEN
Wij zijn exclusief dealer van Grindex pompen in de Benelux. U kunt bij ons terecht voor het hele
assortiment: drainage, sludge, INOX en slurry pompen. We repareren, reviseren en onder-houden
de pompen. Naast voorraden van de pompen, hebben we ook toebehoren op voorraad zoals
koppelingen, slangensets en reserveonderdelen.
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SELWOOD MOBIELE
DIESELPOMPSETS
Van der Ende Groep is exclusief dealer van Selwood pompen in Nederland en Vlaanderen. Selwood heeft 70 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van (mobiele) pompsets voor de
overheids-, industrie- en bouwsector. De superieure kwaliteit, betrouwbaarheid en de toonaangevende geluidgedempte omkastingen zijn kenmerkend voor deze pompen.
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BRONPOMPEN
In diverse uitvoeringen en materialen zoals rvs, duplex en brons. Ook speciale uitvoeringen
voor heet water, zeewater en koude-warmte opslag.

HYDROFOORSETS
Standaard en op maat gemaakte hydrofoorsets voor drukverhoging.
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VERDRINGERPOMPEN
In diverse uitvoeringen en materialen zoals gietijzer, rvs, duplex, messing en kunststof voor
onder andere doseertechnieken en reinigings- en bevochtigingsinstallaties.
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IN-LINE
CIRCULATIEPOMPEN
In diverse uitvoeringen en materialen zoals rvs, gietijzer en brons.
In samenwerking met Xylem Lowara is een complete lijn verwarmingspompen ontwikkeld voor
de glastuinbouw. Kleine en grote capaciteiten met lage opvoerhoogtes zijn hierin opgenomen,
waardoor de lijn volledig tegemoet komt aan de wensen van de tuinbouw. En met onze nieuwe
eenvoudige online selectietool Curves wordt het selecteren voor klanten zeer eenvoudig:
www.curvesselectietool.nl.
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INDUSTRIËLE
AUTOMATISERING
De automatisering van een productieproces of een systeem is meestal onzichtbaar. Ergens in een
schakelkast doen de diverse componenten probleemloos hun werk.
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o PLC’s			

o Motorbeschermschakelaars

o Softstarters

o Frequentieregelaars		

o Relais			

o		Bussystemen

o Tijdrelais

o Touch screens

o Magneetschakelaars		

o Sensoren

Voor het behoud van uw installatie en met het oog op energiebesparing, verzorgen we trainingen
en cursussen voor onze klanten. Tevens is onze website uitgerust met een speciale ‘supportknop’
om direct onze hulp in te schakelen.

ELEKTROMOTOREN
Elektromotoren bepalen voor 70% het energieverbruik van de industrie. De primaire elektromotoren van WEG zijn vervaardigd voor hoogwaardige prestaties (tot IE4). Ze zijn ook geschikt
voor Atex-omgevingen tot zone 1/21 en ze zijn uitgerust met UL/CSA. De elektromotoren worden onder andere gebruikt voor pompen en ventilatoren.
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INDUSTRIËLE FILTRATIE

We bieden filtratieoplossingen van hoge kwaliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen
van lucht en vloeistof. Met deze filteroplossingen kiest u voor een goede lucht- en vloeistofkwaliteit. U kunt bij ons terecht voor zowel individuele als centrale filtersystemen voor water,
emulsie(nevel), olie(rook), wasvloeistoffen, afvalwater, weekmaker-, lasdampen en stof.
Sinds 1990 levert Moor Filtertechniek, onderdeel van Van der Ende Groep, oplossingen op het
gebied van vloeistof- en luchtfiltratie. Met een oorsprong in de metaalbewerkende industrie, zijn
de werkzaamheden de afgelopen jaren uitgebreid naar andere werkgebieden. Sinds 2013 is Moor
Filtertechniek tevens producent van diverse innovatieve systemen voor waterbehandeling.
o Papier-, vacuüm-, eindloos- en
diepbandfilters
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o Slijpstofafzuiging
o Mobiele vloeistof-, spanen- en filtersystemen

o Vloeistof- en spanencentrifuges

o Filterpapier

o Spanentransporteurs

o Statische zeefbochten

o Olieskimmers en - separatoren

o Trommelzeven

o Emulsiemengers en - navulinstallaties

o Transportschroeven		

o Nevel- en mistafzuigsystemen

o Ontwateringspersen

o Olienevel- en rookafzuigsystemen

o Waterbehandelingssystemen

KSM MANAGEMENT
Voor controle, aanmaak en reiniging van koelsmeermiddelen
o Altijd voldoende koelsmeermiddel met juiste mengverhouding
o Hogere standtijd koelsmeermiddelen en gereedschappen
o Bespaart onderhoudskosten
De kwaliteit en de mengverhouding van het koelsmeermiddel is uitermate van belang bij het
verspaningsproces. Moor Filtertechniek biedt een range aan oplossingen om zowel kwaliteit als
mengverhouding te garanderen en deze oplossingen zijn uit te breiden met (centrale) filtratie (zie
Moor 4C). De productrange varieert van een eenvoudige emulsiemenger tot een compleet Top-up
systeem dat koelsmeermiddelen met water mixt, buffert en verdeelt
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FILTRATIESYSTEMEN
VOOR VLOEISTOFFEN
Filtersystemen voor koelsmeermiddelen
o Minder slijtage en onderhoud aan machines en gereedschappen
o Verhoogt productkwaliteit
o Compact en efficiënt
U kunt bij ons terecht voor een breed assortiment vloeistoffiltratiesystemen. Van een standaard
papierbandfilter tot het innovatieve centraalfiltersysteem Moor 4C. Naast de (standaard) bandfiltratiesystemen beschikken we over een brede range magneetbandfilters, vacuümbandfilters en centrifuges.
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FILTRATIESYSTEMEN
VOOR LUCHT
Filtersystemen voor stof, rook, olie- en emulsienevel
o Verbetering luchtkwaliteit
o Draagt bij aan gezonde, schone en veilige werkomgeving
o Besparing energiekosten door recirculatie
Wij bieden een compleet pakket luchtafzuig- en filtersystemen, zowel centrale als decentrale systemen voor:
o Olienevel
o Emulsienevel
o Weekmakerdampen
o Lasdampen
o (Slijp)stofafzuiging
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SPANENBEHANDELING
Transporteren, breken, centrifugeren en briketteren
o Klantspecifieke machines
o Spanenbehandeling van machine naar container
o Optimalisatie afvalstroom
Moor Filtertechniek heeft verschillende mogelijkheden in huis voor het behandelen van spanen,
van spanenbreker tot briketeerinstallatie. Door spanen op de juiste wijze te verwerken zoals door
ontoliën, kunnen kosten worden gereduceerd. Ook voor intern spanentransport bent u bij ons aan
het juiste adres.
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WATERBEHANDELING
EN FILTRATIE
Van der Ende Groep is producent van innovatieve (modulaire) waterbehandelingssystemen. Onze
specialisten kijken samen met u naar uw vraagstuk en welke oplossing daar het beste bij past.
Waterzuivering met omgekeerde osmosesystemen Aquarius en Nexus
We bieden units voor een breed scala aan toepassingen, zoals voor de productie van gietwater,
water voor nevelsystemen, het schoonmaken van vervuild leidingwater, het aanmaken van
emulsiewater en het zuiveren van proceswater.
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Waterfiltratie
We bieden diverse oplossingen om water te
zuiveren, zoals discfiltratie, multimedia filtratie,
striptorens en ontijzering.
Toebehoren
o Bronpompen en frequentiereregelaars
o	Striptorens (BOT): diverse capaciteiten eigen
fabricage beluchtings- en ontgassingstorens.
o Uitgebreide monitoringsmogelijkheden
o	Onderdelen en verbruiksartikelen
(membranen, anti-scalant etc.)
o Service en onderhoud
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Poseidon natriumverwijderaar
Speciaal voor kwekers die spuien om
natrium te lozen, is de Poseidon
ontwikkeld: een installatie die natrium uit het spuiwater verwijdert

WINNER
Category
Sustainability

met zoveel mogelijk behoud van
nutriënten. De Poseidon voldoet aan
de wettelijke zuiveringsrendement-

innovation
award

seisen, door een combinatie van

2018

membraanfiltratietechniek en actief kool toe te passen. Optioneel
is het mogelijk de zuiveringsinstallatie te voorzien van een nageschakelde omgekeerde
osmose installatie om het te lozen water te concentreren en zo de
hoeveelheid te lozen water met 80% te verlagen.

BEFORE

AFTER

SAVES

50%

nutrients

80%
water

NO pollution of

ENVIRONMENT

De belangrijkste voordelen van het inzetten van de Poseidon zijn:
o	Voldoen aan de wettelijke eisen
m.b.t. spuiwaterlozingen
o	Verlagen van natriumgehalte in de
schoondrainsilo
o	Behoud van zoveel mogelijk nutriënten
(tot wel 50% besparing)
o Makkelijk te installeren (plug-and-play)

o	Installatie loopt vooruit op toekomstige
regelgeving
o	Lage operationele kosten, door laag
stroomverbruik en lage onderhoudskosten
o 	Waterbesparing tot 80% door optioneel
uit te breiden met omgekeerde osmose
installatie
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BANDFILTERS
EN ZEEFBOCHTEN
Voor de glastuinbouw bieden we een brede range
bandfilters. Een bandfilter is binnen verschillende
waterstromen in een tuinbouwbedrijf toepasbaar.
Zo is een bandfilter in de tuinbouw uitermate
geschikt voor:
o Drainwater (eb- en vloed)systemen
o Bassinwater
o Spoelwater zandfilters
o Bypassfiltratie schoonwatertank
De bandfilters zijn in diverse configuraties te leveren. Van een los bovendeel tot een volledig systeem met reservoir, besturing en pompen. Voor de bandfilters bieden we een breed assortiment
filtervlies-papier met een veelvoud aan filternauwkeurigheden.

Zeefbochten zijn probleemloze installaties voor afscheiding van vaste delen uit proces- en afvalwater. Onze zeefbochten onderscheiden zich van andere systemen door de unieke schilwerking,
de continuwerking, de eenvoudige constructie en het minimale onderhoud.
Toepassingen:
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o Glastuinbouw

o Dierentuinen

o Voedselindustrie

o Visindustrie

o Slachterijen

o Looierijen

TUINBOUWVENTILATOREN
Van der Ende Groep loopt voorop als het gaat om kennis m.b.t. luchtcirculatie in de glastuinbouw. Maak gebruik van onze kennis en informeer naar de mogelijkheden voor u en uw
klanten. Wij adviseren u graag, berekenen de beste verdeling en maken een offerte voorzien van
een tekening.
o Enfan – horizontale luchtcirculatie
o Verti-Fan® – verticale luchtcirculatie
o Airmix™ – gecontroleerd ventileren
o Ziehl Abegg – axiaal en radiaal ventilatoren
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TOEDIENINGSTECHNIEKEN
We investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken en het verfijnen van bestaande technieken
m.b.t. het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en kunnen met recht zeggen dat we ook op
dit gebied weten waar we over praten door jarenlange ervaring.
o

Enbar LVM (Laag Volume Mist) – nevelapparatuur voor een ruimtebehandeling met
gewasbeschermingsmiddelen

o

Phyto-Drip® – high-tech gewasbeschermingstechniek, toediening tijdens het zaaien direct
op het zaad (kool, sla, etc.)
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ENMIX
ROERMENGER
De Enmix is een roermenger die gebruikt kan worden voor het in beweging houden en mengen
van vloeistoffen in grotere kunstmestbakken of andere opslagtanks voor gemengde vloeistoffen.

De Enmix Light is speciaal ontwikkeld voor de kleinere mengbakken tot maximaal 2 m³ inhoud.
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AFVALWATERINSTALLATIES
Bij riolering en afvalwater zit het grootste gedeelte van de installaties onder de grond.
Wij hebben alles in huis om uw project compleet te maken.
o Betonnen pompputten
o Kunststof pompputten
o Minigemalen
o Gietijzeren putdeksels
o Aluminium putluiken
o Telemetrie
o Schakelkasten
o Balkeerkleppen
o Staka putluiken
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REGELAFSLUITERS
Honeywell regelafsluiters en Centra mengkranen zijn geschikt voor watertemperatuurregelingen
in verwarmings-, koelings- en luchtbehandelingssystemen.

VLINDERKLEPPEN
De Envalve vlinderkleppen zijn ontworpen om als afsluiter of als regelafsluiter dienst te doen.
Met een elektrische of pneumatische aandrijving kunnen ze op afstand bestuurd worden.

MAGNEETVENTIELEN
In diverse uitvoeringen en materialen zoals messing en kunststof.
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TOEBEHOREN
Het zijn vaak maar kleine onderdelen waar u in eerste instantie niet aan dacht. Maar ze zijn wel
nodig om uw installatie compleet te maken, bijvoorbeeld een pvc flenzenset met AE kraagbus
of een AE waterthermostaat. Ook de drukopnemers leveren we compleet met alle appendages.
Ons assortiment pneumatiek, het zichtbare deel van de automatisering, biedt u alles wat nodig is
om uw pneumatische besturing compleet te maken.

ONDERDELEN
Ook voor onderdelen bent u bij ons aan het juiste adres. We hebben grote voorraden van
diverse merken.
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SERVICE
Bij Van der Ende Groep willen we onze klanten vooral ontzorgen. Op alle gebieden: van advies
voor een zo laag mogelijk energieverbruik tot een maximale levensduur van alle componenten van
pompen of andere machines. Op deze manier blijft uw continuïteit gewaarborgd.
24/7 storingsdienst
U kunt 24 uur per dag, zeven dagen in de week rekenen op onze monteurs. Bij een storing volstaat
een telefoontje naar onze storingsdienst (ook ’s nachts). De servicedienst kan in de meeste gevallen
ter plaatse repareren en onderdelen vervangen. We zijn Xylem service partner, maar uiteraard
hebben onze specialisten ook jarenlange ervaring met alle andere merken.
Precisie uitlijnen op locatie
Ook bij reeds geïnstalleerde pompen wordt precisie-uitlijning aangeraden. Onderzoek heeft
aangetoond dat minder dan 10% van alle roterende machines binnen de toleranties is uitgelijnd.
Het serviceteam kan dit voor u nakijken bij uw machine.
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REPARATIE EN REVISIE
Wilt u een pomp laten repareren of reviseren? Van der Ende Groep heeft hiervoor de kennis
en ervaring in huis. We zijn meer dan 35 jaar geleden begonnen als specialist in het repareren en
reviseren van alle merken pompen. En nog altijd is het een belangrijk onderdeel van onze
activiteiten. Stilstand in uw bedrijf wordt tot een minimum beperkt, dankzij het door ons
ontwikkelde revisie-ruilsysteem. Dit houdt in dat van de meest in gebruik zijnde pompen vaak een
gereviseerd exemplaar in huis is. Bij inlevering van uw pomp kunt u het vervangende exemplaar
meteen meenemen. U kunt voor deze diensten in zowel Maasdijk als Oss terecht.

De voorraad gereviseerde ruilpompen en andere apparatuur bestaat onder andere uit de volgende
merken: Selwood, Jabsco, Lowara, Wilo, Grundfos, Johnson, Ebara, Grindex, Stork, Goan,
Duijvelaar, Ridder, Honeywell, Centra, Vacon en Hydrovar.
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Onze werkplaatsmonteurs weten raad met elke vraag. Moet alleen een onderdeel worden
vervangen? Wilt u motoren laten her- of omwikkelen? Of moet er een innovatieve aanpassing
aan uw pomp worden toegevoegd?
Niet alleen pompen kunt u onder handen laten nemen: ook kleppen, motoren, ventilatoren,
frequentieregelaars, vertragingsmotoren, wormwielreductoren en dergelijke. Bijna elk merk is
voor ons bekend terrein. Elke pomp en ieder technisch component wordt bovendien na de
reparatie of revisie grondig getest. Ook bij pompen en installaties die te groot of te zwaar zijn
voor een volledige revisie, denken we mee. De oplossing is dan een gedeeltelijke revisie ter
plaatse. Straal- en spuitwerk kunnen in zo’n geval achterwege blijven, terwijl u toch de zekerheid
van optimaal onderhoud heeft.
Omdat we te allen tijde kwaliteit willen leveren en te maken krijgen met steeds hogere eisen,
grotere capaciteiten en vermogens, is er een state-of-the-art testinstallatie aanwezig.
Daarnaast hebben we ook de elektrische aansluiting en ons spanningsbereik vergroot en zijn we
in staat om naast droog opgestelde pompen ook dompel-, bron- en insteekpompen te testen.
De testinstallatie is uitgerust met geavanceerde meetapparatuur, Vacon frequentieregelaars en
diverse gestandaardiseerde voetbochten.
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Precisie-uitlijnen
Het uitlijnen is van uiterst belang bij de installatie van elke roterende machine die door een
koppeling wordt aangedreven. Dit doen onze vakkundige service- en werkplaatsmedewerkers
met behulp van laserapparatuur.
De voordelen van uitlijnen:
o Langere levensduur van lagers,
afdichtingen en koppeling
o Lager energieverbruik
o Minder trillingen en geluid
o Minder machinestilstand
Verder zijn balanceren en het uitvoeren van
trillingsmetingen en trillingsanalyse, activiteiten
die wij ook voor u kunnen uitvoeren.
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(PREVENTIEF) ONDERHOUD
Bedrijfszekerheid begint bij onderhoud. Preventief onderhoud is van het grootste belang: of
het nu een pomp betreft die dagelijks draait of een die alleen in noodgevallen wordt gebruikt
(zoals in een brandblusinstallatie), onderhoud is een eerste vereiste. Van der Ende Groep is
ook uw onderhoudsbedrijf, welke installatie het ook betreft. Wij onderhouden deze volgens
professionele maatstaven en vervangen de onderdelen op tijd.

Onze

monteurs

worden

voortdurend getraind en bijgeschoold, zodat u er zeker van
bent dat ook bij u de nieuwste
en meest efficiënte technieken
worden

toegepast.

De

monteurs beschikken daarnaast
over

diverse

om

de

veilig

en

certificaten

werkzaamheden
verantwoord

uit

te kunnen voeren. Op uw
verzoek bieden we u een
onderhoudsovereenkomst aan
voor jaarlijks onderhoud.
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PANELENBOUW EN
SCHAKELKASTEN
Op onze afdeling panelenbouw worden besturings- en schakelpanelen voor diverse projecten
gebouwd. Of het nu een enkel schakelpaneel of een gehele serie betreft, onze specialisten denken
graag met u mee. Wij regelen, indien gewenst, het gehele traject van ontwerpen en tekenen tot
kastindeling. Daarbij zijn ook speciale uitvoeringen mogelijk: van lessenaar tot deur met venster,
van rvs kast tot speciale uitvoering van belichtingspanelen. Flexibiliteit staat hierbij voorop: u
kunt er ook voor kiezen eigen materialen aan te leveren of deelactiviteiten zelf uit te voeren.
We kunnen de PLC-besturing verzorgen en alle panelen worden uitvoerig getest, dit kan ook
op locatie, zodat u ze direct in bedrijf kunt nemen. Doordat we een groot aantal merken op
voorraad hebben liggen, zoals bijvoorbeeld: Sarel, Finder, Allen-Bradley, Omron, Hager, Legrand,
Vacon, Carlo Gavazzi en Crouzet, kunnen we bij een storing of uitbreiding zeer snel handelen.
Tevens kunnen wij uw panelen bouwen volgens de voorschriften van het UL- en het CSAkeurmerk. Ook voor het on-site testen en in bedrijf nemen van panelen bent u bij ons aan het
goede adres.
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METAAL EN
CONSTRUCTIES
Zetwerk, laswerk en metaalbewerking: bij Van der Ende Groep vindt u alles onder één dak, volledig
toegespitst op uw wensen. De mogelijkheden zijn legio, of het nu gaat om een rvs sleutelkastje
of een aluminium luchtkoker met een omtrek van vier meter. Klein seriewerk of enkele stuks
met bijzondere specificaties, wij voeren onze werkzaamheden met uiterste precisie uit. Tevens
kunnen wij het conserveren verzorgen.

o Rvs frames

o Rvs kasten

o Plaatstalen kasten

o Plaatstalen constructies

o Rvs constructies

o Zetwerk

o Aluminium constructies

o Buigen

o Knipwerk

o Lassen

o Walsen

o Putluiken

o Aluminium kanalen
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PROJECTEN
Zoekt u een partner voor uw project die u veel werk uit handen neemt? Zowel voor het
ontwerp, de fabricage als de aanleg van uw installatie zijn wij uw projectpartner. Een partner met
veel en brede ervaring, van fonteininstallaties tot rioolinstallaties. Gaat het om een eenvoudige
installatie, zoals het vervangen van een afsluiter in een rioolput of het aanleggen van een nieuwe
persleiding? Of om een meercomplex project, zoals het vervangen van een hydrofoorinstallatie
of het compleet leveren en installeren van een rioolgemaal met betonnen put, meerdere
pompen en een schakelkast met telemetriebediening? Wij staan met onze expertise voor u
klaar en maken onze naam als betrouwbare partner graag waar.

Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie over het bedrijf of één van onze producten
of diensten? Bezoek onze website of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
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Van der Ende Groep
Aartsdijkweg 23
2676 LE Maasdijk

Scheldestraat 4
5347 JD Oss

Telefoon
E-mail
Website

+31 (0)412 63 13 78
oss@vanderendegroep.nl

+31 (0)174 51 50 50
sales@vanderendegroep.nl
www.vanderendegroep.nl

