Eekels realiseert elektrotechnische en
werktuigbouwkundige oplossingen voor
de scheepsbouw en de industrie.

Eekels Technology B.V.

Inmiddels heeft Eekels meer dan 100 jaar

Albert Plesmanlaan 2
9615 TH Kolham
Postbus 4
9600 AA Hoogezand

ervaring in beide marktsegmenten,
Marine & Offshore en Industrie & Infra.
Met meer dan 550 medewerkers behaalde

Tel. +31 (0)88 799 1 799

Eekels in 2015 een omzet van bijna
80 miljoen euro. Een groeiend deel

E-mail: sales.mo@eekels.com

van de omzet komt uit het buitenland.

www.eekels.com

Onderdeel TBI

Vestigingen

Eekels is onderdeel van TBI. Dit omvangrijke
netwerk van ondernemingen is actief in Techniek,
Bouw en Infra. De ondernemingen opereren zowel
zelfstandig als via samenwerkingsverbanden.
Met 5.800 medewerkers realiseerde TBI in 2015
een omzet van € 1.557 miljoen.

Eekels diensten, systemen en producten voor het
segment Marine & Offshore worden wereldwijd
ingezet. Eekels heeft naast haar hoofdvestiging in
Kolham in Nederland een vestiging in Galati in
Roemenië en diverse vestigingen en vertegen
woordigingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten

en Amerika. Dienstverlening voor het segment
Industrie & Infra concentreert zich op Nederland en
Noord-Duitsland. Eekels heeft daarvoor vestigingen
en steunpunten in Emmen, Joure en Kleve (Duitsland).
Kijk voor meer informatie op de website.

Expertise
Eekels bezit specifieke expertise op het gebied van
onder meer elektrotechnische aandrijfsystemen,
walstroomaansluitsystemen, scheepssystemen
(waaronder alarm- en monitoringsystemen) en
procesautomatisering.
Met de unit Mechanical beschikt Eekels bovendien

OVER EEKELS

over 60 jaar ervaring met gespecialiseerde
apparatenbouw en mechanische service- en
onderhoudswerkzaamheden.
Eekels kan complexe projecten compleet verzorgen,
van engineering, panelenbouw en installatie tot en met
inbedrijfstelling, onderhoud en service.

MARINE & OFFSHORE

EEKELS.COM
VESTIGINGEN

JOINT VENTURE &
REPRESENTATIVE OFFICES

AGENTEN

Eekels heeft alle kennis en ervaring in huis om
complete elektrotechnische scheepsinstallaties
uit te voeren. Van dieselelektrische voortstuwing
tot bedlampje en van ontwerp en engineering
tot installatie en inbedrijfstelling.
Op die manier hebben we alles in de hand en
kunnen we maximale verantwoordelijkheid
voor het resultaat nemen. Er kunnen ook
omstandigheden zijn waarin een opdrachtgever
afzonderlijke diensten op maat afneemt.
Enkele voorbeelden:

Eekels is wereldwijd bekend als leverancier
van elektrotechnische systemen en diensten
voor Marine & Offshore toepassingen. De basis
hiervoor werd gelegd in de kennisintensieve
Noord-Nederlandse scheepsbouwsector.
Al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw
levert Eekels betrouwbare elektrotechnische
installaties voor koopvaardijschepen.
Later is die rol uitgebouwd tot die van
innovatieve co-producer van scheepsconcepten. Eekels levert technologisch
hoogwaardige installaties voor onder meer:

Koopvaardij

Advies en consultancy

Console en panelenbouw

Olietankers, drogeladingschepen, autotransportschepen, multipurpose schepen en nog veel meer.
Systemen waar reders en bemanning blind op
kunnen vertrouwen en waar onderhoudstechnici
probleemloos mee uit de voeten kunnen.

Eekels wordt regelmatig door reders en scheepsbouwers ingeschakeld voor een advies of second
opinion over elektrotechnische onderwerpen.

Als een van de weinige elektrotechnische installateurs
heeft Eekels een eigen plaatwerkerij waar alles van
hoofdschakelbord tot communicatiezuil op maat
gemaakt kan worden.

Offshore
Bevoorradingsschepen voor olieplatforms,
kabelleggers, seismografische onderzoeksschepen,
vaak met specifieke systemen, zoals kraanbesturing
met Active Heave Compensation.

Jachten
Elektrotechnische installaties voor superjachten;
Eekels levert een wezenlijk actieve bijdrage
aan revolutionaire jachtconcepten in het
absolute topsegment.

Pakketlevering
Eekels levert bouwpakketten van complete scheepsinstallaties ‘van schakelbord tot bundelbandje’.
Deze kunnen in principe overal ter wereld door
lokale dienstverleners worden geïnstalleerd.

Projectmanagement en toezicht
Uiteraard kan Eekels ook toezicht houden
op installatiewerk van lokale aannemers.
Onze projectmanagers hebben veel ervaring
met interculturele samenwerking.

Marineschepen

Installatie en inbedrijfstelling
Eekels heeft zeer ervaren installatieteams die de
specifieke wensen van reders en bemanning kennen
en vertrouwd zijn met de werkomstandigheden op
de werf. Ook het testen en inregelen gebeurt met
de grootst mogelijke precisie.

Scheepsreparatie en service
Eekels systemen zijn gemaakt voor een intensief en
probleemloos gebruik. Zorgvuldige instructies en
trainingen voorkomen problemen tijdens het gebruik.
Indien nodig vliegt ons serviceteam naar de andere
kant van de wereld om schade of storingen te verhelpen.

Eekels levert verschillende elektrotechnische
systemen die specifiek voor de scheepvaart zijn
ontwikkeld. Enkele daarvan zijn in de loop der jaren
uitgegroeid tot de internationale standaard. Dat geldt
bijvoorbeeld voor onze alarm & monitoring systemen,
onze noodtelegrafen en frequentieomzetters.

Dieselelektrische voortstuwing
Onze frequentieomzetters spelen een belangrijke rol bij de
dieselelektrische voortstuwing van schepen. De engineering
en installatie daarvan zijn een kunst die Eekels als geen
ander beheerst.

Shore converters
Voor de markt van luxe jachten biedt Eekels een range van
shore converters en energy storage converter systemen onder de
merknaam MarPower. Jachteigenaren profiteren met MarPower
van de vermogenselectronica-expertise en de eigen serviceafdeling van Eekels.

Total ship automation
Eekels heeft oplossingen voor alle belangrijke functies op
het schip, zoals aandrijving, tankmeetsysteem en PMS-systeem.
Ook de koppeling met systemen van derden d.m.v. seriële
verbindingen nemen we voor onze rekening. Onze systemen zijn
niet alleen zeer betrouwbaar, maar ook buitengewoon vriendelijk
in het gebruik. Alle systemen kunnen worden geïntegreerd met
het geavanceerde besturingssysteem.

Marinevaartuigen vormen bij uitstek een omgeving
waar je niets aan het toeval wilt overlaten.
Ze kunnen vertrouwen op specialistische vermogenselektronica en beproefde alarmsystemen van Eekels.
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