IHC Vremac bouwt op kennis ERIKS

Samenwerking tilt
innovatie naar hoger Plan

waarden zijn. Vervolgens bedenken mijn
collega’s en ik daar, in dit geval samen
met fabrikant Merkel, een passend
afdichtingsconcept bij. Overigens testen
wij dat samen met IHC Vremac intensief.
Zo hebben we IHC Vremac technisch
ondersteund om de testparameters
vast te leggen voor een testopstelling
om allerlei coatings en afdichtingsconcepten te testen. We meten
bijvoorbeeld de ruwheden van de
stangen: komen die overeen met
wat de fabrikant van de afdichtingen
voorschrijft? Als er dan eenmaal een
afdichtingsconcept vastligt voor een
bepaalde coating, dan is dat voortaan
duidelijk.”

Momenteel liggen er twee hijsdempers van
Merkel afdichting
50 ton klaar voor de verhuur. Twee andere
zijn in aanbouw (van 100 en 200 ton). Het is
van
de bedoeling om een serie op te bouwen en uit te breiden
is tevreden
25 tot 700 ton, minimaal twee van elk. Jacco Lemmen
het resultaat en is vol lof over de samenwerking met ERIKS:

Cylinders in Apeldoorn succesvol op
Productinnovatie is één van de pijlers waar IHC Vremac
hijsdemper op de markt voor laden
drijft. Onlangs nog bracht het bedrijf een revolutionaire
“Kwaliteit zit bij ons in de kleinste
en lossen op zee. ERIKS leverde de dynamische afdichtingen.
producten naar het hoogste plan te
details”, aldus Manager Sales Jacco Lemmen. “Om onze
ERIKS.”
tillen, werken we daarom alleen samen met A-merken, zoals

Het bedrijf
IHC Vremac Cylinders BV is onderdeel van Royal IHC.
draaiontwerpt en produceert al 55 jaar hydraulische cilinders,
hun
doorvoeren en zuigeraccumulatoren. De producten vinden
onshore
weg naar diverse industrieën, zoals de bagger-, off- en
uw in
markt en de machinebouw. Kernactiviteit is de cilinderbo
als klantalle denkbare afmetingen en coatings, zowel standaard
in de
specifiek. Lemmen: “We leveren wat de klant nodig heeft,
op
beste kwaliteit, en denken mee in oplossingen. Een cilinder
slijtage)
zich is niet ingewikkeld, maar de omstandigheden (corrosie,
product,
waaronder deze moet functioneren maken het een complex
en.”
door materiaalkeuzes, stangcoatingen en vooral afdichting

innovatie:
Onlangs introduceerde IHC Vremac Cylinders haar jongste
hijsde MaXine, een “hijsdemper” die te huur is voor maritieme
platform
klussen - van wal op zee bijvoorbeeld, of van een drijvend
ie
of booreiland op een voorraadschip. Het betreft een combinat
u’s.
van bewezen producten; één cilinder met twee zuigeracc
hijskraan en
Lemmen: “De hijsdemper wordt tussen een statische
of lossen
de last bevestigd. Op het moment dat er tijdens het laden
en blijft de
een golf komt, dempt de MaXine de eerste pieklast weg
ruwere zee
hijskabel strak. Zo kunnen hijswerkzaamheden ook bij
langer én vooral veiliger doorgaan.”
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ERIKS SUPPLIERS DYNAMIC SEALING CONCEPT
FOR REVOLUTIONARY LIFTING DAMPER
Collaboration between ERIKS and IHC Vremac Cylinders

CHALLENGE
Product innovation is one of the pillars
driving IHC Vremac Cylinders’ business.
Recently, the company released its latest
innovation: the MaXine, a ‘lifting damper’,
which can be hired for maritime lifting
work, e.g. from shore onto water, or from a
floating platform or oil platform onto a sup-

SOLUTION
Together with manufacturer Merkel,
ERIKS devised a fitting sealing concept,
which has been tested thoroughly in collaboration with IHC Vremac.
ERIKS supported IHC Vremac in defining
the testing parameters for a test rig for various coatings and sealing concepts. The
smoothness of the rods was one of the parameters measured: did it conform to the
seal manufacturer’s specifications ? Once
a sealing concept has been defined for a
particular coating, it is clear going forward.
There are currently two 50-ton lifting
dampers available for hire. Another two
are under construction (100 and 200
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SAVINGS
▪▪ Time savings
▪▪ Engineering
▪ Downtime reduction

OTHER BENEFITS
▪ ERIKS is an excellent sparring partner
for the customer
▪ ERIKS’ knowledge and quality helps
customers to deliver quality down to the
smallest details

FURTHER COMMENTS
Another one of the IHC Vremac/ERIKS
team’s successes was the capacity expansion of the Panama Canal. The new
locks here are being widened to
accommodate the latest cargo ships.
One of the requirements was that the
locks have to open and close every hour,
maintenance-free for 15 years. The water
level in Gatun Lake may rise by half a meter, which may cause the existing cylinders
in the locks to become submerged - for
which they were never designed. We supplied 32 new cylinders for these two lock
complexes. ERIKS realised the sealing
concept.
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IHC Vremac Cylinders BV is is part of Royal
IHC. The company has been designing
and producing hydraulic cylinders, swivels
and piston accumulators. Their products
find their way to various industries, such
as dredging, off and onshore markets and
machine construction. The company’s
core activity is constructing cylinders of
any conceivable size and coatings, both
off the shelf and customer specified.

ton). We aim to build up and expand to a
range of from 25 to 700 tons, at least two
of each.
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ply ship. It is compiled of proven products:
one cylinder with two piston accumulators.
The lifting damper is positioned between
a static lifting crane and the load. When
a wave hits during loading or unloading,
the MaXine dampens the first peak load,
keeping the lifting cable taut. This makes
it possible to continue lifting operations
more safely and in rougher seas.
A great deal of expertise has gone into the
new MaXine. As ERIKS already supplies
dynamic sealings to IHC Vremac, it was
the logical choice to develop a sealing
concept for the MaXine.

