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Totaalleverancier voor elektrische en mechanische aandrijvingenTotaaloplosser en  –leverancier voor elektrische en mechanische aandrijftechniek

Onze aandrijftechnische specialisten staan 24/7 voor u klaar om 
productiestilstand tot een minimum te beperken. Vanuit ’s Hertogenbosch, 
Zuidbroek, Zwolle en Dronryp bedienen wij Nederland regionaal en 
nationaal. 

In drie vestigingen beschikken wij over een eigen voorraad elektromotoren 
(tot 400 kW), motorreductoren (tot 4 kW) en frequentieregelaars (tot 160 
kW). Andere aandrijvingen zoals o.a. trilmotoren, pompen, generatoren 
en trommelmotoren kunnen wij door onze goede relatie met alle A-merk 
leveranciers zeer snel leveren.

Met name zijn wij gespecialiseerd in het wikkelen, repareren, reviseren 
en onderhouden van alle voorkomende elektrische en mechanische 
aandrijvingen en het reviseren of vervangen van mechanical seals. 
Denk daarbij aan elektromotoren, pompen, ventilatoren en generatoren. 
Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in uitlijnen, balanceren en het verrichten 
van testen en metingen. Alles wordt zo nodig op locatie uitgevoerd.

U wordt snel en accuraat geholpen en bent verzekerd van goede service en 
gedegen advies. Het voorkomen van productiestilstand en het verbeteren 
van de Up-Time van uw bedrijfsproces staan altijd voorop. 

Wij zorgen dat u optimaal kunt werken en dat door de juiste preventieve 
maatregelen storingen tot een minimum beperkt blijven. Dat doen we 
middels advisering bij projecten, het verrichten van lagerconditie- en 
trillingsmetingen, het programmeren van frequentieregelingen, het 
uitvoeren van energy scans, advisering op het gebied van mechanical seals 
en met nog vele andere services.

Up-Time met Peters Groep
• Energiebesparing
• Verbetering productietijd
• Advies preventief onderhoud
• Modificaties ter voorkoming storingen
• Uitlijnen ter voorkoming verhoogde slijtage
• Systeemadvies

Peters Elektrische 
en Mechanische 
aandrijvingen
Ploegweg 11
5232 BR ’s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73 621 88 88
www.peters.nl

Seal Center Benelux

Ploegweg 11
5232 BR ’s-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73 621 88 88
www.peters.nl

Seal Center Benelux

Telfordstraat 32
8013 RM Zwolle
Tel. +31 (0)38 467 33 39
www.peters.nl

Steenhuis 
Elektromotoren en 
Balanceertechniek
Beneluxweg 20
9636 HV Zuidbroek
Tel. +31 (0)598 392 321
www.peters.nl

Noord Nederlandse 
Wikkelcentrale

De Alde Mar 11 
9035 VP Dronryp 
Tel. +31 (0)517 231 232 
www.wikkelcentrale.nl

Biesheuvel Techniek & D’hont
Biesheuvel Techniek in Nederland en D’hont in België zijn met 40 vestigingen en ruim 500 medewerkers 
toonaangevende spelers in de Mechanische MRO markt met een omzet van >€ 120 mln. Wij bieden een 
uitgebreid assortiment van ruim 700.000 producten, onderverdeeld in:   
 
• Elektrische & Mechanische Aandrijvingen  
• Lineairtechniek
• Pneumatiek & Hydrauliek
• Flow & Sealing
• Tooling & Meten
• Safety

Bijbehorende services worden onder meer geleverd door Peters & Steenhuis 
elektromotoren, Noord Nederlandse Wikkelcentrale, Seal Center Benelux, 
MCA Motion Control Automation en Testcom. Wij zijn onderdeel van de IPH-groep 
met operaties in o.a. Frankrijk Orexad, Duitsland Zitec, Italië Minetti, Spanje 
Giner en Julsa.

Energy Scan
Met een Energy Scan worden bestaande aandrijvingen tegen het licht gehouden 
en vergeleken met de mogelijkheden die de laatste stand der techniek biedt  
(b.v. energiezuinige motoren en frequentieomvormers) en de laatste wet- en regelgeving. 
Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde amortisatieberekeningen waarmee 
een investering wordt vergeleken met de mogelijke energiekostenbesparing en de daarmee 
samenhangende terugverdientijd. Dit leidt vaak tot diepgaander onderzoek en metingen van  
bepaalde aandrijvingen en/of tot een scenario bij een volgende vervanging.

Duurzaam ondernemen
Wij initiëren en stimuleren continu activiteiten voor duurzaam ondernemen in onze Fabrikant – Distributie – Gebruiker keten. Intern ligt de focus 
op kennisontwikkeling en uitnodigende werkomstandigheden, reductie van afval en energieverbruik en efficiënte werkprocessen. 
Klanten adviseren en stimuleren wij onder andere tot het gebruik van duurzame producten in hun productie- en onderhoud proces. 
Wij hebben drie MVO product classificaties: Up-Time Product, Green Product en Ergonomic Product.

Elektromotoren 
Pompen en Seals
Services

• Gereedschappen
• Industriële Toebehoren
• Kunststoffen
• Lastechniek
• Bevestiging & Montage Techniek
• Reiniging
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Motoren voor iedere applicatie. 
Laagspannings-, hoogspanning- 
en DC-motoren. Zo nodig passen wij 
de motoren aan naar uw specifieke 
wensen en eisen.

Levering en inbedrijfstellen van een 
breed scala (frequentie-) regelaars.

Biesheuvel Groep B.V. en Peters zijn 
Premium Partner van pompfabrikant 
Xylem. Wij bieden een breed pakket 
producten, die energie-efficiënt en 
duurzaam zijn.

Wij balanceren statisch en 
dynamisch zowel in onze vestigingen 
als op locatie. 

Advies, engineering, onderhoud, 
reparatie en ondersteuning voor al 
uw aandrijftechniek. 24/7 bereik-
baar. Energy Saving oplossingen en 
Up-Time verbeteringen.

Levering en reparatie van reductoren 
in verschillende uitvoeringen en van 
verschillende merken.

Wij leveren en reviseren Eldro’s. 
ELDRO® Thrusters zijn d.m.v. hun 
elektrohydraulisch mechanisme 
geschikt om te integreren in o.a. 
remsystemen. 

Wij identificeren de onderhoudseisen 
van uw industriële installaties. 
Preventief onderhoud zoals 
regelmatige dienstverlening op basis 
van contract of eenmalige prestaties.

Frequentieregelaars Eldro’s Pompen Condition Monitoring Balanceren & Uitlijnen Mechanical Seals Services Elektromotoren Motorreductoren

Seal Center Benelux levert en 
reviseert alle merken mechnical 
seals en toebehoren. Ook testen 
en leppen wij mechanical seals van 
alle voorkomende merken en types.

• Recht
• Coaxiaal
• Haaks
• Vlak
• Wormwiel
• Gestandaardiseerde maatvoering

• Elektromotoren
• Trommelmotoren
• Trilmotoren
• Advies
• Rendement berekening

• Energiebesparing
• Nauwkeurige regeling
• Vermindering slijtage
• Verhoging productietijd

• Eldro® revisie
• Levering EMG Eldro®
• Revisie EMG Eldro®

• Eéntrapspompen
• Meertrapspompen
• Drainage en riolering
• Bronpompen
• Vuilwaterpompen
• Dompelpompen
• Mixers

• Storing analyses
• Onderhoud & revisie
• Reparatie
• Wikkelwerk
• ISO 9001:2008 gecertificeerd
• ABB Authorized Repairer

• Balanceren
• Balanceer rapportage
• Uitlijnen

• Revisie
• Modificatie
• Ontwerpen
• Field monitoring

• Total system solutions
• Retrofit
• 24/7 service
• Wikkelen van elektromotoren
• Revisie motoren
• Pomp revisie
• Engergy Scan
• Opleidingen
• Certified Maintenance Partner ABB
• Generator Revisie


