Fixturlaser, Rentallaser en 3DWorks werken per 1 januari 2017 onder één
naam: Medir International BV. ‘Medir’ is het Spaanse woord voor ‘meten’,
en dat is exact waar wij dag in dag uit mee bezig zijn: betrouwbaar en
nauwkeurig meten!
Medir International BV is een begrip als

toeleverancier voor de industrie, marine en

offshore. Medir International BV biedt apparatuur

inzetbaar zijn voor het uitvoeren van nauwkeurige
metingen.

en benodigdheden voor as-uitlijnen, geometrische

Na het controleren van een uitlijning, is het mogelijk

en 3D (EX) scans, zowel te huur als te koop waarbij

International BV verkoopt koevoeten en hydraulisch

metingen, kalibreren, trilling meten, 3D metingen
lease ook tot de mogelijkheden behoort.

Medir International BV beschikt over een team

van ervaren service engineers die wereldwijd 24/7

VERKOOP

NIEUW & GEBRUIKT
Wij leveren vanuit voorraad nieuwe en
gebruikte laser-uitlijnapparatuur voor

scannen, as-uitlijningen en geometrische
metingen die allen voldoen aan de

hoogste kwaliteitseisen. Tevens kunt
u terecht voor aanverwante artikelen

zoals vulplaten, shims, special shims,
meetpads, Vibracons en hydraulisch

gereedschap. U kunt beschikken over
een breed assortiment voor iedere
gewenste klus.

Medir International BV verkoopt

dat de machine moet worden gesteld. Medir

gereedschap voor het liften van de machine.

Vervolgens kunt u met de Intershim vulplaten,

meetpads of met Vibracons de machine stellen.

VERHUUR

SERVICE

Medir International BV verhuurt laser-

Wanneer u een meting liever uit handen

en geometrische metingen en verhuurt

international BV aan het juiste adres. Er

uitlijnapparatuur voor as-uitlijningen

aanverwante benodigdheden om een
uitlijning vlekkeloos te laten verlopen.

Voor iedere (tijdelijke) behoefte aan extra

uitlijnsystemen van hoge kwaliteit, al dan

niet onder begeleiding, bent u bij ons aan
het juiste adres. Flexibiliteit en kwaliteit

zonder in te boeten aan beschikbaarheid
en resultaat, van as-uitlijnsystemen

en hydraulisch gereedschap tot aan
vulplaatkoffers!

uitlijnsystemen en heeft een eigen

U heeft ruime keus tussen verschillende

afdeling. Dit omdat wij als bedrijf het

International BV heeft de grootste

geautoriseerde reparatie- en kalibratie
doel nastreven om ongeplande stilstand,
trillingen, slijtage en energieverlies
voorkomen.

merken en verschillende typen. Medir
huurvoorraad uitlijnapparatuur in de
Benelux!

geeft aan professionals bent u bij Medir
staat een team van ervaren engineers
klaar om uw uitlijnwerkzaamheden,
geometrische metingen en 3D (EX)

scans op een professionele manier uit te
voeren.

Wij verlenen worldwide service op een
24/7 basis.

TRAINING

VULPLATEN SHIMS

SPECIAL SHIMS

Training van uw personeel. Dit kan bij u,

Medir International BV is distributeur

Wanneer het standaard assortiment

Deze trainingen kunnen gaan over

Tijdens het uitlijnen van machines is

vulling biedt, kunnen vulplaten op maat

op locatie, of in ons trainingscentrum.
uitlijnen in het algemeen, of speciaal

gericht op een bepaalde meting. Ook
verzorgen wij producttrainingen in
binnen- en buitenland.

Tijdens de training as-uitlijning wordt

theorie behandeld over verschillende
onderwerpen, zoals: calculaties bij

de verschillende klokmethodes, het
oplossen van een softfoot en het

berekenen van een thermische groei

compensatie. De behandelde theorie

wordt in de praktijk gebracht door het

uitvoeren van een as-uitlijning met een
laser uitlijnsysteem.

voor Intershim® vulplaten.

ondervullen een cruciaal onderdeel.

Deze stap doet wat gewenst is in het
uitlijnproces: de machine uitlijnen.

Intershim vulplaten maken het onder
vullen gemakkelijk voor u.

De Intershim vulplaten zijn leverbaar
in de maten:

A 50 x 50 mm

B 75 x 75 mm

C 100 x 100 mm

D 125 x 125 mm

F 200 x 200 mm
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Intershim vulplaten niet voldoende onder
worden laser gesneden op basis van uw
tekeningen.

Na het insturen van een schets of
tekening ontvangt u van ons een

aanbieding. Na uw akkoord, worden de
shims gesneden en na bewerkt.

Op maat gesneden vulplaten kunnen we
met zeer korte levertijd produceren.

P.O. Box 342

NL-2980 AH Ridderkerk
Tinstraat 85 - 87

NL-2984 AN Ridderkerk
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+31 (0)180 46 44 82

+31 (0)180 46 40 72

info@medir.eu

www.medir.eu

