
Na telefonisch contact met een AxFlow specialist, 
koos Van Werven voor een Mono Compact C Range 
excentrische verdringerpomp voor het doseren van 
aangemaakte polymeer. Kea was zeer onder de 
indruk van de snelle leveringsmogelijkheden van 
AxFlow. Van Werven ondervond op deze manier 
slechts een geringe stilstand. 

“De nieuwe Mono pomp was op voorraad in het EDC. 
Ik kon dus direct bestellen en nog dezelfde dag werd 
de pomp geleverd. Hierdoor konden we de volgende 

dag weer volop draaien!” licht Kea toe.
Klanten profiteren van een efficiënte en 
betrouwbare voorraad
Om de levering van producten zo efficiënt mogelijk 
voor onze klanten te laten verlopen, heeft AxFlow 
een Europees Distributiecentrum (EDC) in Lelystad. 
De toegevoegde waarde van een eigen distributie-
centrum is dat klanten 95% van alle A- en B-
producten direct vanuit voorraad geleverd krijgen. 
Dit hebben al veel van onze klanten ondervonden.

Grondverzetbedrijf Van Werven
Van Werven is een gespecialiseerde dienstverlener 
op het gebied van infra en recycling. In oktober 
2018 dienden de pompen in de bestaande poly-
meerinstallatie snel vervangen te worden. Monteur 
Sjaak Kea stond voor een uitdaging, de pompen 
moesten namelijk de volgende dag weer in bedrijf 
zijn. 

‘Klanten aan het woord!’
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KLANT: Diverse

LOCATIE: Benelux

BRANCHE: Food & Beverage, Infra & 

Recycling

PRODUCTEN: excentrische verdringerpomp

OPLOSSING: NOV Mono Compact C Range, 

NOV Mono EZstrip
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NOV Mono Compact C Range.



Greenyard Frozen
Greenyard Frozen Belgium Westrozebeke is een 
internationale producent en leverancier van diep-
vriesgroenten en -fruit. Voor het verpompen van hun 
producten waren zij dringend op zoek naar een nieuwe 
slibpomp. Na een bezoek van een AxFlow Rayon-
manager is er samen met de klant gekozen voor een 
nieuwe Mono EZstrip excentrische verdringerpomp. 
Deze pompen staan op voorraad in ons distributie-
centrum, waardoor de klant de pomp dezelfde dag 
nog bestelde én direct geleverd kreeg. Greenyard 
Frozen was erg geholpen met de snelle service van 
AxFlow.
 
AxFlow Europees Distributiecentrum
In het AxFlow Europees Distributiecentrum liggen 
altijd meer dan 100 pompen van verschillende pomp-
principes op voorraad. Als de klant het wil, hebben 
zij hun producten de volgende dag (en soms zelfs al 
dezelfde dag!) in huis. Zo hoeven onze klanten niet 
zelf een voorraad aan te leggen en profiteren zij van 
zeer scherpe prijzen dankzij PAN-Europese voorraad-
inkoop. Op deze manier kunnen wij een servicegraad 
van 95% hanteren op al onze A- en B-producten.

In het AxFlow Europees Distributiecentrum ligt 95% van alle A- en B-producten op voorraad. 
Ons motto: vandaag besteld, morgen in huis!
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In het AxFlow Europees Distributiecentrum staan pompen 
ingepakt klaar voor verzending. Indien uw specificatie iets 

afwijkt, kan een voorraadpomp door AxFlow Systems direct 
worden aangepast. Met alles onder één dak profiteren onze 

klanten van een all-in service. 

NOV Mono EZstrip
pompen en versnijders.

AOD/AODD pumps   Gear vane pumps  Genearl pumps  Gear pumps   Peristaltic/Hose pumps  PC pumps   Blowers

Dynamic shear mixers  Mixers    Feeder   Flow meters   Metering and dosing p.    CompressorsRotart lobe / circumfe-
rential piston p. 

Valves   Scraped surface heat exch.  Instrumentation & analysis  Drum p.   Piston p.   Screw p.   Sliding vane disc p.

Centrifugal p.   Vaccum p.   Grindes, munchers   Screens    Filters            Meteorology instr.NO  Humidity meterNO

Temperature  Level instr. NO  Flow meteres instr. NO    Water �lters NO    Pressure NO   Exchangers NO Protection systemNO


