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Wiejelo Equipment
Wiejelo Equipment is de specialist in het
ontwerpen, adviseren, leveren, monteren en
onderhouden van automatische
brandblus- en smeersystemen.
Wereldwijd leveren wij jaarlijks meer dan 2000
smeersystemen aan fabrikanten, distributeurs en
eindgebruikers in verschillende marktsegmenten.
Ons team bestaat uit ervaren werknemers die al
tientallen jaren ervaring hebben opgedaan bij
verschillende fabrikanten uit deze branche.
Wiejelo is een flexibele organisatie met haar
hoofdkantoor in Apeldoorn. Wij leveren
automatische smeersystemen, maar verzorgen ook
trainingen aan gespecialiseerde bedrijven die onze
systemen monteren en onderhouden.
Wij leveren automatische smeersystemen voor de
volgende industrieën:
Grondverzet & Bouwmaterieel
Recycling & Overslag
Agrarisch
Havens
Mijnbouw
Offshore
Metaal
Transport
Luchtvaart (GSE)
Website: www.wiejelo.com

ILC Automatische Smeersystemen
Wiejelo Equipment is de leverancier van
ILC-smeersystemen. ILC is een Europese
fabrikant met een uitgebreid leverprogramma.
Voorbeelden hiervan zijn:
Éénleiding systemen
Tweeleiding systemen
Progressieve systemen
Olie(lucht) smeersystemen
Minimaal smeersystemen
ILC onderscheidt zich in de prijs en kwaliteitverhouding en is één van de weinige fabrikanten
die daadwerkelijk elke pomp en elk component
test voordat deze de fabriek verlaat. Wij bieden
een breed assortiment aan; van smeernippel
tot complete installaties. Of het nu gaat om een
smeersysteem voor een oplegger, machine of
een complete fabriek, onze omvangrijke kennis
en productgamma biedt altijd de juiste
oplossing voor iedere toepassing.
Mocht een standaardproduct niet geheel aan
uw vraagstuk of eisen voldoen, dan ontwerpen,
ontwikkelen en produceren wij altijd in
samenspraak met onze opdrachtgevers de
juiste oplossing.

Voordelen van een ILC Automatisch
Smeersysteem
Zowel 2-vet als 0-vet
Standaard laag niveau melding
Zelf ontluchtend
Roervleugel in reservoir voorkomt
separatie van het vet
Niet storingsgevoelig progressief systeem
Zekerheid
Professionele opbouw door ervaren
servicemonteurs
Wereldwijd dekkend servicenetwerk
Verhoogde veiligheid
Een automatisch smeersysteem voorkomt dat
onderhoudspersoneel op of onder de
betreffende machines hoeft te klimmen.
De daarbij behorende veiligheidsrisico’s zijn
dus uitgesloten met het gebruik van een
automatisch smeersysteem.

ILC automatische smeersystemen

Producten

ILC-MAX 2

ILC-MAX 4

ILC-MAX 8

DPX-03

DPX-04

DPX-05

DPL-03

DPL-04

DPL-05

Wiejelo Equipment,
de specialist in smeertoepassingen.

Installatie en service
Binnen Wiejelo verzorgen wij de installatie en
het onderhoud van uw systemen; zowel bij de
eindklant of op uw eigen locatie. Wij zijn hierin
erg flexibel. Wij verzorgen onderhoud van elk
merk smeersysteem en hebben een ruime
voorraad van ieder merk.
Wiejelo Equipment zorgt voor de juiste
installatie van de apparatuur. Zo heeft u:
De beste service
De hoogste kwaliteit
Onafhankelijk advies op maat
Training inclusief bijbehorende
		

documentatie om de installatie zelf

		

uit te voeren
Volledige installatie door

		

Wiejelo Equipment
Beste prijs- kwaliteitsverhouding

Service
Wiejelo Equipment staat natuurlijk ook garant
voor de juiste service na de plaatsing van het
smeersysteem.

Kwaliteit en opbouw
Binnen Wiejelo Equipment weten wij als geen
ander dat de kwaliteit van de opbouw bij
smeersystemen essentieel is. Montages in
opdracht van Wiejelo worden enkel uitgevoerd
door ervaren en speciaal opgeleide monteurs met
ruime ervaring in deze branche. Hierdoor zorgen
wij ervoor dat de benodigde ervaring aanwezig is
tijdens de montage zodat deze altijd op de juiste
manier wordt uitgevoerd.
Materieel dat gebruikt wordt in grondverzet &
bouwmaterieel en recycling & overslag draait dag
en nacht, zeven dagen per week door. Door
intensief gebruik wordt het materieel zwaar belast
en krijgt veel te verduren met smeerpunten op
kwetsbare locaties.
Wij weten als geen ander dat de kwaliteit van
de opbouw van smeersystemen op dit materieel
van essentieel belang is. Onze ervaren
monteurs zijn gespecialiseerd in het
opbouwen van deze systemen op de meest
moeilijk te bereikbare locaties. Binnen Wiejelo
Equipment werken wij samen met de meeste
fabrikanten zodat de smeersystemen al vanaf
de fabriek kunnen worden geïnstalleerd waarna
het materieel na aflevering meteen in gebruik kan
worden genomen.

Installatie en Service
Wij ontwerpen en installeren onder andere
automatische smeersystemen voor:
Graafmachines
Rupsen
Laadmachines
Schranklader
Tractoren
Heftrucks
Trilwalsen
Bulldozers
Kranen
Mobiele en stationaire installaties.
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