
CUSTOMER PROFILE
Prins Autogassystemen B.V. is the industry 
leader in alternative fuel systems. The 
company has built up an excellent repu-
tation with OEM customers, importers and 
retrofit customers as a supplier of cost-ef-
ficient and innovative solutions for a wide 
range of engine types. Applications range 
from automotive and HDV to industrial and 
maritime.

CHALLENGE 
Prins Autogassystemen has made a fun-
damental choice to design and develop 
fuel systems, but to subcontract manu-
facture. This allows the company to fully 
focus on new innovative solutions, which 
include rubber seals, rubber hoses and 
pressure regulating membranes. 

The quality of these components is crucial 
for automotive LPG systems. They must 
seal hermetically, be resistant to chem-
ical compounds and be heat-resistant. 
The combination of chemical resistance 
and heat resistance in the same rubber 
compound is a real challenge. That is 
why Prins works closely with its supplier 
ERIKS. It’s a collaboration that is akin to 
co-makership.

SOLUTION 
Prins values ERIKS as a ‘rubber think tank’. 
Both parties regularly meet to exchange 
ideas and technologies. One of the suc-
cesses of the collaboration is a new pres-
sure regulating membrane that keeps the 
gas flow from the vaporiser to the injectors 
at a constant pressure. ERIKS developed 
a cold flexible membrane as a solution, 
which provides higher quality and dura-
bility. The combination of low temperature 
and flexibility placed special demands on 
the rubber compound, for which ERIKS 
was able to find the right formula.

SAVINGS 
 ▪ Cost savings
 ▪ Sustainability

OTHER BENEFITS
 ▪ Higher quality
 ▪ More durable
 ▪ Customers sees opportunities in 
the Asian market because ERIKS 
offers solutions in logistics for stock 
management and can compile parts 
kits

Customer : Prins Autogassystemen  
  B.V.
Product group : Rubber Technology
Market : Transport, aviation and 
  maritime

CASE STUDY  |  INNOVATION

ERIKS bv | T (+31) 72 514 15 14 | www.eriks.nl

ERIKS DEVELOPS RIGHT FORMULA FOR COLD 
FLEXIBLE MEMBRANE    
Co-makership with ERIKS results in optimisation of fuel  systems 
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kennis maakt het verschil

Prins ziet ERIKS als ‘rubberdenktank’. 
Beide partijen ontmoeten elkaar regelma-
tig voor het delen van kennis en techno-
logieën. Een sprekend resultaat van de 
samenwerking is het nieuwe drukregel-
membraan dat de gasstroom met een con-

stante druk voedt van de verdamper naar 
de injectoren. ERIKS ontwikkelde hiervoor 
een koudeflexibel membraan. De voorde-
len hiervan zijn een hogere kwaliteit en 
een langere levensduur. De combinatie 
van lage temperatuur en flexibilteit stelde 
speciale eisen aan het rubbercompound, 
waarvoor ERIKS de juiste formule wist te 
vinden. 

Naast de diepgaande rubberkennis waar-
deert Prins de schaalgrootte van ERIKS, 
zowel in de breedte van het productenpak-
ket als in de wereldwijde dekking. Prins 
ziet vooral kansen voor intensivering van 
de samenwerking voor activiteiten in Azië, 
waar de markt voor autogas sterk groeit. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor uit-
breiding van de dienstverlening. ERIKS 

biedt op logistiek gebied namelijk oplos-
singen voor voorraadbeheer bij de klant 
en samenstelling van onderdelenkits. De 
al reeds hechte samenwerking heeft daar-
mee de potentie om nog sterker te worden.

Door een co-makership aan te gaan met ERIKS

Prins Autogassystemen heeft de funda-
mentele keuze gemaakt om brandstof-
systemen te bedenken en te ontwikkelen 
en de productie vervolgens uit te besteden. 
Daardoor kunnen zij zich volledig focussen 
op steeds weer nieuwe, innovatieve oplos-
singen waarin onder andere rubberafdich-
tingen, rubberslangen en drukregelmem-
branen een grote rol spelen. De kwaliteit 
van deze elementen zijn cruciaal voor een 
autogassysteem. Ze dienen hermetisch af 
te sluiten, resistent te zijn voor chemische 
verbindingen en temperatuurbestendig te 
zijn. Juist de combinatie van chemische 

resistentie en temperatuurbestendigheid 
in één rubbercompound is een forse uit-
daging. Daarom heeft Prins een intensieve 
relatie met leverancier ERIKS. Een samen-
werking die zich laat vergelijken met een 
co-makership.

Hoe kunnen wij onze brandstofsystemen optimaliseren  
met rubbercompounds? 

Bedrijfsprofiel
Prins Autogassystemen B.V. is toonaange-
vend in alternatieve brandstofsystemen. 
Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie 
verworven door OEM-klanten, importeurs 
en retrofit-klanten te voorzien van kosten-
efficiënte en innovatieve oplossingen voor 
uiteenlopende motortypes. Toepassingen 
zijn te vinden in de automotive, HDV en in-
dustriële en maritieme applicaties.

Klant Prins Autogassystemen B.V.

Branche Automotive

Product Rubber membranen


