
Your success is our business



2



Dit is Brammer

Brammer Nederland is onderdeel van de Brammer Groep, 

toonaangevend distributeur in Europa van het complete 

assortiment werktuigbouwkundige componenten en alle denkbare 

toebehoren voor industrieel onderhoud (MRO).

Brammer heeft zich volledig toegelegd op snelle en 

klantvriendelijke service, gecompleteerd met professionele

adviezen van de eigen Technische Afdeling. Brammer zorgt ervoor 

dat productieprocessen altijd optimaal functioneren en levert 

de juiste onderdelen op het juiste moment tegen concurrerende 

prijzen. Brammer levert snel en betrouwbaar, direct uit de 

omvangrijke voorraad in Nederland. Als Authorised Distributor 

voor veel van ’s werelds grootste merkfabrikanten biedt Brammer 

de oplossing voor elk onderhoudsvraagstuk, inclusief een 

efficiënte service. Dé garantie voor minimale kosten en maximale 

productiviteit!

Brammer werkt internationaal, nationaal en lokaal. De 

lokale aanwezigheid zorgt voor een hoge betrokkenheid en 

een persoonlijke service. De Nederlandse Servicecenters 

beschikken over een ruime voorraad, ondersteund door het 

centrale distributiecentrum in Haarlem en door tien centra 

verspreid over Europa. Altijd zal de samenwerking erop gericht 

zijn de productiestilstand tot een minimum te beperken. Een 

optimaal rendement van de klant is één van onze belangrijkste 

doelstellingen. Brammer garandeert een optimale prijs/kwaliteit 

verhouding door efficiënte logistiek, een breed assortiment en een 

enorm inkoopvolume.

Vandaar ook dat de meer dan honderdduizend klanten in heel 

Europa, variërend van het midden en kleinbedrijf tot internationale 

ondernemingen, vertrouwen op Brammer.
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Wat we doen
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Dankzij onze kennis van uw productieproces, kennis van de 

producten van de leveranciers en ons uitzonderlijk brede 

aanbod zijn wij in staat om uw totale aankoopkosten omlaag te 

brengen, de efficiëntie van uw productieproces te verhogen en 

storingen te vermijden. Hierdoor kunnen kostbare en onvoorziene 

productieonderbrekingen worden vermeden. Wij streven er 

constant naar uw rendement te verbeteren.

Onze ervaren medewerkers en onze passie voor service zorgen 

ervoor dat Brammer een graag geziene partner is bij duizenden 

productiebedrijven in heel Europa. Leveren aan de MRO markt die 

zich kenmerkt door een complexe en onvoorspelbare behoefte is 

onze kerncapaciteit. Wij hebben de expertise en ervaring in huis 

om u te helpen al uw uitdagingen aan te kunnen ondermeer door:

 • het assortiment van meer dan 3,8 miljoen producten

 • het advies van de Technische Afdeling

 • een uitstekende nationale en internationale voorraad

 • een pakket aan organisatorische oplossingen.

 



De geschiedenis van 
Brammer
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1920
H. Brammer and 
Company Limited 
werd opgericht door 
Harry Brammer met 
een startkapitaal van
€ 3.500
 

1950-1960
In 1954 werden er 
aandelen uitgegeven 
en het bedrijf groeide 
tot ruim 150 medewer-
kers. De Brammer 
drijfriemen werden 
zelfs helemaal tot op 
de Fiji-eilanden 
verkocht.

1960-1970
De Brammer Group is 
uitgegroeid tot een 
bedrijf met 700 
medewerkers en doet 
zaken op meer dan 
zestig overzeese 
markten. In 1969 
neemt Brammer 
Bearing Service 
Limited (BSL) over.

1970-1980 
De bedrijfsnaam 
wordt veranderd in 
Brammer plc en het 
aantal medewerkers 
is inmiddels opgelo-
pen tot 1.475. De 
winst van Brammer 
overstijgt in 1975  
€ 2,37 miljoen per 
jaar.

1980-1990
Brammer blijft  
uitbreiden tot diep in 
de jaren 80
door middel van 
belangrijke aankopen. 
In 1984 gaan de 
opbrengsten van de 
Brammer Group door 
de € 11,8 miljoen 
barrière.

1950 1960 1970 1980 1990
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1990-2000
In 1990 komt de rode 
geest voor het eerst 
uit de fles. Daarna 
wordt groei in Europa 
een prioriteit voor 
Brammer en worden 
er aankopen in 
Frankrijk, Spanje, 
België en
Nederland gedaan. In 
1999 wordt het 
Insite™ programma 
geïntroduceerd.

2001-2002
Brammer heeft meer 
dan 100.000 klanten 
die kunnen kiezen uit
500.000 producten in 
200 filialen. De groei in 
Europa gaat verder 
met aankopen in 
Duitsland, Oostenrijk 
en Tsjechië.

2004 - 2006
Vanaf 2004 zien we 
een verschuiving van 
individueel, per land 
opererende, lokale 
bedrijven naar één 
overkoepelende  
Brammer in Europa. 
Dit proces neemt een 
paar jaar in beslag.

 

2007
Brammer breidt verder 
uit in Europa en doet 
aankopen in Polen en 
Ierland en opent een 
Insite™ in IJsland.

2011
Brammer heeft meer 
dan 3.000 medewer-
kers verdeeld over 300 
locaties en verkoopt 
meer dan 3,8 miljoen 
producten. Brammer 
koopt Buck & Hickman.

1990 2000 2003 2006 2009 2012
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Service door heel Europa

Brammer is altijd dichtbij

Brammer heeft meer dan 300 vestigingen verdeeld over 16 landen 

in Europa. Door deze unieke aanwezigheid kunnen klanten door 

heel Europa hun MRO behoefte op een adres onderbrengen. 

Doordat Brammer groot inkoopt, kunnen onze klanten profiteren 

van een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Op het vakgebied 

lagers - het specialisme van Brammer - wordt voor de MRO sector 

meer ingekocht dan welk ander bedrijf ook.

Een van de belangrijkste doelstellingen binnen onze Europese op-

zet, is dat wij lokaal aanwezig willen zijn om de behoefte van zowel 

het midden- en kleinbedrijf als die van grote multinationals optimaal 

in te vullen.

Verschillende bedrijven hebben verschillende behoeften en door 

onze ervaring zijn wij in staat het juiste product en de juiste dienst 

voor iedere onderneming te leveren.

Onze logistiek sluit daar nauw op aan. De dagelijkse bestellingen 

worden door onze nachtservice bij de lokale Brammer vestigingen 

afgeleverd zodat u de volgende dag over uw producten beschikt. 

Natuurlijk kan het -dag en nacht- nog sneller. De Brammer Shuttle 

Service is als het erop aankomt binnen 15 minuten naar u on-

derweg, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Brammer is altijd 

dichtbij.
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Het bereik van Brammer

Het assortiment van Brammer omvat meer dan 3.500.000 

verschillende producten van de meest toonaangevende merken 

ter wereld. De producten worden geleverd aan meer dan 100.000 

klanten door heel Europa. Brammer heeft 14 Nationale Distributie 

Centra (NDC). Deze volledig geautomatiseerde, high-tech  

opslag- en distributie hubs liggen strategisch verspreid over 

het gehele geografische gebied waarin wij opereren. Ieder NDC 

bevoorraadt de eigen markt, maar is gelinkt aan alle andere NDC 

binnen de groep, waardoor we een direct toegankelijke

pan-Europese voorraad creëren. Door onze omvang 

gecombineerd met de ruim 3.000 medewerkers in heel Europa, 

waarvan ruim 1.000 technische specialisten in 300 verschillende 

vakgebieden, is Brammer in staat om producten en ondersteuning 

te bieden wanneer u deze nodig heeft, ongeacht waar uw bedrijf is 

gevestigd.

12
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Brammer heeft het grootste en meest uitgebreide assortiment van alle Europese leveranciers voor onderhoud, reparatie en revisie (MRO). 

Doordat wij met de meest toonaangevende en betrouwbare leveranciers ter wereld samenwerken, kunnen wij u het volgende bieden:

 • Lagers

 • Dichtingen

 • Mechanische aandrijftechniek

 • Fluid Power – Hydrauliek

 • Fluid Power – Pneumatiek

 • Fluid Power – Procestechniek

 • Elektromotoren

 • Tandwielkasten

 • Lineairtechniek

 • Gereedschap

 • Algemeen industrieel onderhoud 

 • Persoonlijke Bescherming & Veiligheid

Het Brammer  
assortiment

13
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Brammer en het milieu

Brammer zet zich continu in voor een verantwoordelijke 

bedrijfsvoering in heel Europa en streeft ernaar om de impact 

op het milieu te verminderen en een bijdrage te leveren aan de 

bescherming van het milieu.

Binnen Brammer en al haar vestigingen worden iedere dag 

een groot aantal verschillende milieu-initiatieven toegepast. 

Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze manier van werken 

in balans is met de milieu- en economische behoeften van de 

gemeenschappen waarin wij werken. Wij proberen een balans te 

vinden tussen de groeiende energiebehoefte en het verminderen 

van de CO2 uitstoot.

Het streven van Brammer is dat alle bedrijven binnen de groep een 

nationaal of Europees milieucertificaat behalen.

Daarbij doet Brammer er alles aan om de milieuprestaties van 

onze klanten te verbeteren, om hen zo te helpen hun uitdagingen 

op het gebied van energiebesparing aan te gaan. Minder 

energieverbruik heeft drie belangrijke effecten: een verlaging 

van de productiekosten, de hieraan verbonden verbetering van 

de concurrentiepositie van de Europese industrie en, misschien 

wel het belangrijkste voor het welzijn van de wereld op de lange 

termijn, de reductie van koolstofemissie door brandstofverbruik. 

De speciaal voor dit doel opgezette Energy Savings Afdeling 

werkt graag proactief met u samen om te zorgen dat uw milieu-

initiatieven een gunstige uitwerking hebben op uw organisatie.

15



Onze klanten

Wij werken samen met ruim 100.000 klanten, die zowel lokale, nationale als ook Europese bedrijven vertegenwoordigen in de gehele techni-

sche sector. Onze klanten zijn onder meer actief in de volgende industrie segmenten:

Ondanks dat ze uit veel verschillende bedrijfstakken en landen komen, hebben onze klanten één ding gemeen; ze hebben te maken met een 

markt die in steeds grotere mate onder druk staat, waardoor het optimaliseren van de kostenefficiëntie over de gehele productie een belang-

rijke rol speelt. Onze klanten waarderen onze expertise, waardoor we de juiste mechanische onderdelen en de daarbij behorende diensten 

kunnen leveren om hen op deze manier te ondersteunen in het behalen van hun doelstellingen.

16

 • Food & Drink

 • Pulp, papier & verpakking

 • Bouw & Grondstoffen

 • Automobiel

 • Farmaceutisch & chemisch

 • Olie

 • Glas

 • Nutsbedrijven

 • Recycling

 • Metaal

 • Luchtvaart

 • Techniek
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•     Inkopers  – zij proberen de best mogelijke prijs 

en beschikbaarheid, onderdelen, componenten 

of diensten te verwerven via een solide netwerk 

van een zo beperkt mogelijk aantal leveranciers. 

•      Maintenance Engineers – looking for the 

maximum efficiency in the production line 

through well engineered solutions that will 

improve production processes, minimise 

mainten.ance downtime and avoid the risk of 

failures which can be costly and even 

catastrophic 

•     Fabrieksmanagers – zij zijn gericht op het 

verminderen van het in de fabriek aangewende 

kapitaal door te zorgen voor een continu 

productieproces, een goed bekende kring van 

leveranciers die op tijd leveren waardoor de eigen 

voorraad zo beperk mogelijk blijft.

17

•      Onderhoudstechnici – zij zoeken naar maximale 

efficiëntie in het productieproces via goede 

technische oplossingen die het productieproces 

verbeteren, productieonderbrekingen voorkomen 

en kostbare, of zelfs catastrofale, storingen 

vermijden.

Vandaar dat een effectief MRO-beleid de sleutel tot succes is voor al onze klanten. Hierbij hebben we echter wel met een aantal uitdagingen te maken:

•  De productie constant houden betekent zorgen voor een doorlopende aanvoer van een zeer breed assortiment aan onderdelen die vaak onverwacht en snel  

benodigd zijn.

•  Voor het laag houden van de kosten is een goed voorraadbeheer noodzakelijk; goede kennis van het gebruik van reserveonderdelen vraagt om ervaring en  

specialistische technische ondersteuning van een leverancier die weet waarover hij praat en beschikt over een ruime voorraad.

•  De toenemende technische complexiteit van productieprocessen betekent dat de leverancier moet beschikken over de modernste elektronische verbindingen zodat 

direct de benodigde informatie voorhanden is.

De mensen met wie wij bij onze klanten nauw in contact staan zijn: 



Maatwerkoplossingen 
voor grote ondernemingen

Brammer heeft ervaring met samenwerken met een aantal van de 

grootste productiebedrijven in Europa op regionaal, nationaal en 

pan-Europees niveau, wat betekent dat we in staat zijn oplossin-

gen te bieden die aan uw eisen voldoen. Wij kunnen doorlopend 

en constant producten leveren in het gebied waarin u werkzaam 

bent.

Onze Key-Account klanten halen hun voordeel uit:

•  Flinke kostenbesparingen doordat we hen helpen hun voorraad 

efficiënter op te zetten. Door ons zeer brede assortimentvervalt 

de noodzaak zaken te doen met verschillende leveranciers, wat 

weer leidt tot duizenden gefragmenteerde orders per maand. 

Gevolg is dat alle gerelateerde kosten ook drastisch worden 

verlaagd.

•  Productie-efficiëntie wordt verhoogd, dit wordt bereikt door 

de unieke technische expertise van Brammer die is opgedaan 

door jarenlang in bijna alle industriële sector werkzaam te zijn en 

omdat we geautoriseerd distributeur zijn van bijna alle toonaan-

gevende merken. Wij hebben een uitgebreide kennis over hoe de 

levenscyclus van een product kan worden verlengd, onderhoud 

kan worden verminderd en uw productie uptime kan worden 

verhoogd. Onze mensen maken het verschil.

•  Aanzienlijke verlaging van het aangewende kapitaal, vooral door 

de vermindering van de voorraad en het verbeteren van de be-

schikbaarheid door bijvoorbeeld een two-bin Brammer systeem.

18



Het grootste struikelblok voor de meeste multinationals is dat ze zeer veel leve-

ranciers hebben en daaraan gerelateerd zeer hoge verwervingskosten die niet 

zichtbaar zijn in de prijs van een enkel product. Brammer werkt met u samen het 

aantal leveranciers te verminderen en een inkoopsystematiek te ontwikkelen die 

uw rendement sterk verbeteren.

Onze gemotiveerde Key-Account-teams werken met u samen om uw  

efficiëntie en rendament te optimaliseren, om de dagelijkse service die we bieden 

te stroomlijnen en u specialistische ondersteuning en oplossingen te bieden voor 

uw gehele bedrijf.

In 2011 hebben wij ruim €41.8 miljoen weten te besparen voor onze klanten.  

Mogen wij ook voor u aan de slag?

19



20



21

L
in

e
a

ir

“Het was belangrijk dat we het aantal 

facturen dat we per maand binnen 

kregen, verminderden, plus de tijd die 

nodig was om ze allemaal te verwerken. 

Voordat Brammer ons hielp de facturen 

samen te voegen, ontvingen we

64 facturen per maand. De 

verwerkingskosten bedragen € 23 per 

factuur. Per jaar liep dit op tot meer dan 

€ 17.000. Nu ontvangen we nog maar

één factuur per maand en al met al heeft 

het samenvoegen van facturen ons een 

gigantische besparing van € 35.000 op 

onze facturatiekosten opgeleverd.” 

- Unilever

“Onze ventilatoren waren uitgerust 

met V-snaren, maar op aanraden van 

Brammer zijn we overgestapt op Gates 

PolyChain®-tandriemen waardoor we 

zowel op onderhouds- als energiekosten 

besparen. Omdat PolyChain®-

tandriemen de eerste drie jaar geen 

onderhoud behoeven en efficiënter 

werken, hebben we in totaal ruim  

€ 8.000 bespaard. Deze besparing op 

energie en onderhoud is volledig toe te 

schrijven aan de langere gebruiksduur 

van de PolyChain®-tandriemen.”

- Carillion

“Toen we onderdelen wilden bestellen 

voor testcelbuizen – in dit geval 30 

stuks van 4m staalkabel – hielden we er 

rekening mee dat we ongeveer € 230 

per stuk moesten betalen. Brammer 

adviseerde en regelde gelijkwaardige 

niet-OEM kabels en bracht zo de 

kosten omlaag, wat weer leidde tot een 

aanzienlijke besparing van € 3.500. Dit 

is precies de soort productkennis die 

ons helpt onze totale acquisitiekosten 

omlaag te brengen.”

 - BMW
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Services

In een ondernemingsklimaat dat steeds concurrerender en 

veeleisender wordt, heeft u meer nodig dan alleen een MRO-

distributeur die de goederen kan leveren tegen scherpe prijzen. 

U heeft toegevoegde waarde nodig.

Brammer biedt uitstekende lokale service om uw 

productieproces te ondersteunen, terwijl we onze expertise 

en ervaring inzetten om u te helpen uw kosten duurzaam te 

verlagen.

Wij hebben drie belangrijke gebieden vastgesteld waarin we 

substantieel waarde kunnen toevoegen voor uw bedrijf. We 

kunnen u helpen:

  • uw totale acquisitiekosten te verminderen

  • uw productie-efficiëntie te verbeteren

  • uw aangewend kapitaal te verlagen

23



Verminder uw totale
acquisitiekosten 

Om uw totale acquisitiekosten te verminderen is het niet alleen nodig te kijken 

naar uw primaire productkosten, maar ook naar het gehele uitgavenproces. Wij 

hebben een aantal oplossingen ontwikkeld waardoor wij een kostenefficiënte 

partner zijn voor uw bedrijf.

Beperken van het aantal leveranciers

Wij kunnen u helpen het totale aantal leveranciers te beperken en dus de geza-

menlijke inkoopkosten omlaag te brengen, inclusief administratie en facturering.

Conversie van OEM-onderdelen

Door middel van een grondige evaluatie van de onderdelen die u van original 

equipment manufacturers  (OEM) koopt, stellen wij standaardartikelen vast die 

veilig ergens anders kunnen worden gekocht en leveren ze tegen de beste prijs.

Vervangende onderdelen

Wij kunnen problemen vaak effectiever analyseren en vervangende onderdelen 

specificeren die uw prestaties verbeteren of kosten verlagen.

24
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Energie audits

Brammer Energy Savings Afdeling kan een onderzoek uitvoeren binnen uw 

productiefaciliteit om mogelijke energieverspilling aan het licht te brengen. 

Vervolgens kunnen we u een aanbeveling doen door middel van welke pro-

ducten u onnodig en kostbaar energieverlies kunt verminderen.

Online bestellen

Door bij Brammer online te bestellen, heeft u dag en nacht direct toegang tot 

miljoenen producten, die u met verfijnde zoeksleutels vlot kunt vinden. Zelfs 

het zoeken of bestellen met uw eigen artikelnummers behoort tot de moge-

lijkheden. Daarnaast kunt u ook uw bestelgeschiedenis kijken en integreren in 

uw elektronisch inkoopsysteem, Supplier-Relationship-Management-syste-

men of e-marktplaatsen.

Consolidatie van factureren

Door producten te bestellen op verschillende plaatsen ontstaan extra kosten. 

Wij kunnen u helpen deze kosten te verminderen door u -indien gewenst  

elektronisch- een verzamelfactuur te sturen voor al uw aankopen.

Afroeporder

Wij kunnen orders aanmaken waarbinnen u een aantal producten kunt

afroepen over een bepaalde tijd (wekelijks, maandelijks of ad-hoc), zodat u 

minder inkooporders en dus minder facturen hoeft aan te maken maar  

bovenal niet meer misgrijpt.

Energiemanagement

Indien uw bedrijf producten wil aanschaffen die de energiekosten verlagen, 

staat onze Energy Savings Afdeling graag tot uw beschikking bij het  

identificeren van de mogelijke jaarlijkse en blijvende kostenbesparingen.

25



Brammer zet zich ervoor in dat uw productielijn constant in beweging blijft door 

uw onderhoudsmonteurs op locatie te ondersteunen. Wij bieden een aantal be-

proefde diensten aan die u proactief helpen om storingen te vermijden en dus 

kostbare productieonderbrekingen tot een minimum te beperken.

Toepassingsadvies

Onze Technisch Afdeling kan u aan de hand van het storingsverleden en onder-

zoek advies geven met als doel deze in de toekomst te voorkomen.

Product modificatie

Daar waar producten op bepaalde plaatsten constant storingen veroorzaken in 

het productieproces kunnen we samen met onze leveranciers manieren vinden 

om deze producten zo aan te passen of te vervangen dat dit soort storingen in 

de toekomst worden vermeden.

Conditiebewaking

Met geavanceerde apparatuur bewaken we machineonderdelen die eventueel 

storingen zouden kunnen veroorzaken. Op deze manier worden plotselinge 

storingen vermeden en maakt u maximaal gebruik van de levensduur.

Verbeter uw productie- 
efficiëntie

26
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Aandrijving

We kunnen uw aandrijving optimaliseren en ervoor zorgen dat de MRO-pro-

ducten die u geleverd krijgt de juiste specificaties hebben voor de toepas-

sing waarvoor ze zijn bedoeld.

Rechtstreekse levering

Wij kunnen uw MRO-producten rechtstreeks aan uw productielijn leveren, 

waardoor u tijd bespaart bij het in- en uitboeken van de producten uit uw 

eigen voorraad en uw onderhoud dus volgens schema verloopt.

24/7 service, 365 dagen per jaar

Doordat wij 24/7/365 producten kunnen leveren, kunnen we u helpen uw 

productieproces continu in beweging te houden. 

Componentenkits

Wij kunnen een standaardkit met onderdelen leveren om uw machines te 

verzorgen en te onderhouden, om ervoor te zorgen dat u bij het uitvoeren 

van gepland onderhoud ervan verzekerd bent dat u over alle benodigde 

onderdelen beschikt.

27



Verminder uw Voorraad

Een belangrijke prestatie-indicator voor veel organisaties is het constant contro-

leren – en waar mogelijk verlagen – van de voorraad. Wij hebben competenties, 

diensten en systemen ontwikkeld om u hierbij te helpen.

Product- en merkrationalisatie

Door ons basisassortiment, onze technische vaardigheden en onze relatie met 

leveranciers kunnen we doublures van producten en leveranciers voor onze 

klanten elimineren, waardoor u op een veilige manier uw MRO-voorraad kunt 

verminderen , terwijl uw beschikbaarheid verbeterd.

28
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Voorraad- en bestelgeschiedenis profileren

Onze klanten worden vaak geconfronteerd met voorraad die weinig wordt  

gebruikt en dus snel kan verouderen. Wij kunnen deze voorraad voor u  

accuraat herprofileren en aangeven welke artikelen kunnen vervallen uit uw 

voorraad en in plaats daarvan door ons kunnen worden aangeleverd.

Uw voorraadbeheerd door Brammer

Wij helpen u uw productie-efficiëntie te maximaliseren door onderdelen die 

cruciaal zijn voor de productie altijd op voorraad te hebben. Deze voorraad 

wordt direct aangevuld als de producten zijn gebruikt.

Training programma’s

Wij bieden uitgebreide trainingen aan op het gebied van productkennis en 

-identificatie. Veel cursussen worden in samenwerking met onze belangrijkste 

industriële partners gegeven en zijn alleen toegankelijk voor klanten van  

Brammer. Daarnaast hebben wij tal van cursussen zelf ontwikkeld om de  

opleiding zo goed mogelijk op uw trainingsbehoefte af te stemmen.
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Brammer Online

Met onze online service heeft u 24/7 toegang tot onze 

uitgebreide catalogus met technische informatie over onze 

industriële MRO-producten, real- time voorraad informatie 

en klant specifieke prijzen, zodat u snel uw onderdelen kunt 

selecteren en bestellen. De Brammer Online webshop wordt 

continu bijgewerkt en is dus altijd up-to-date wat betreft ons 

steeds groeiende aanbod.

Geavanceerde navigatie in combinatie met de ‘zoek’ en 

‘Alternatief product’ functies, helpen u door de catalogus te 

navigeren. U kunt zelfs op uw eigen artikelnummer zoeken of 

direct een aanvraag sturen als een product niet beschikbaar is 

of indien er niet voldoende voorraad is.

Met Brammer Online kunt u uw huidige orderstatus real time 

bekijken. U heeft inzicht in uw totale bestelgeschiedenis, zowel 

online als offline bestellingen. 

Grote bedrijven maken veelal gebruik van een elektronisch 

inkoopsysteem. Brammer Online ondersteunt deze systemen 

door middel van zijn PunchOut of OCI capaciteiten. Daarnaast 

heeft Brammer op maat gemaakte elektronische catalogi 

in verschillende formats die de standaard classificaties 

ondersteunen, zoals eCl@ss of UN/SPSC en ook de directe 

integratie van bestellingen, facturen en andere documenttypes.
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Insite™ services

Met onze Insite™ dienst kunt u bepaalde processen aan ons 

uitbesteden. Wij leveren fulltime of parttime personeel op uw 

locatie dat u ondersteunt op technisch gebied en bij het inkoop- en 

voorraadmanagement.

Door de inzet van personeel, systemen en bedrijfsmiddelen van 

Brammer op uw locatie kunnen we een nauwe relatie met uw

bedrijf ontwikkelen en uw behoeften beter begrijpen. Samen kunnen 

we zorgen voor een goede productie-efficiëntie en kostenbesparing.

De beschikking over Brammer medewerkers op uw locatie die 

exclusief voor u werken, heeft veel voordelen:

•  exclusief toegang tot de bedrijfsmiddelen en kennis van Brammer 

direct op uw locatie waardoor uw kosten worden geminimaliseerd 

en uw productietijd van zowel uw personeel als machinepark wordt 

gemaximaliseerd;

•  u krijgt toegang tot innovatieve diensten in combinatie met een 

breed aantal oplossingen, beoordelingen en uitgebreide technische 

ondersteuning;

•  wij betrekken en trainen medewerkers, installeren voorraad- en 

controlesystemen en adviseren over de meest kosteneffectieve 

producten en toepassingen;

•  wij maken gebruik van Brammer medewerkers, producten en kennis 

om een volledig op maat gesneden oplossingenpakket te bieden 

voor al uw MRO-behoeften;

• u profiteert van verminderde kosten voor opslag en transacties.
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Brammer en
kostenbesparingen

Doordat de concurrentie groot is in de industriële sector moeten 

bedrijven constant de efficiëntie van hun productie verbeteren terwijl 

ze de kosten omlaag moeten brengen.

Brammer heeft een scala aan diensten met meerwaarde ontwikkeld 

dat u ondersteunt uw processen proactief te managen en te 

verbeteren. Belangrijke doelen hierbij zijn productie-efficiëntie, 

het verminderen van het aangewend kapitaal en het elimineren 

van onnodige administratieve kosten die zijn gekoppeld aan de 

bestelprocedure, voor uw MRO-producten. Deze doelen worden 

bereikt door efficiëntiecontroles, uitbestedingspakketten voor 

technisch onderhoud, reparaties door specialisten, faciliteiten voor 

onderdeelconversie en het stroomlijnen van uw processystemen.

Bij onze klanten hebben we 4.806 Cost Savings gedocumenteerd met 

een totale waarde in de afgelopen 12 maanden van €41.9 miljoen. 

Door onze ideeën en inzichten kunnen wij u een interessante bijdrage 

leveren. Door een cultuur van constante verbetering aan te moedigen 

bij onze medewerkers en in onze processen, zijn we in staat u een nog 

accurater, efficiënter, toegankelijker en kosteneffectiever scala van 

producten en diensten aan te bieden. Dit komt u, uw activiteiten, uw 

concurrentiepositie en uiteindelijk uw klanten ten goede.
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Onze producten

Brammer levert een compleet assortiment  

producten voor industrieel onderhoud zodat u 

verzekerd bent van een soepele productie, dag 

en nacht. De Brammer voorraad staat als  

betrouwbare bron permanent tot uw  

beschikking.
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Lagers

Kogellagers

Cilinderlagers

Tonlagers

Kegellagers

Magneetlagers

Miniatuurlagers

Naaldlagers

Taatslagers

Spillagers

CARB lagers

Draaikransen

Lagerblokken

Looprollen

Vrijlooplagers

Draaiplateaus

Gedeelde lagers

Kogels

Glijlagers

Trekbussen

Drukbussen

Lagerhuizen

Borgringen

Hoekringen

Lagervet

Lagergereedschap

Borgmoeren

Golfringen
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Lagers

Brammer levert jaarlijks meer dan 25.000.000 lagers 

door heel Europa. Wij hebben dan ook het meest 

uitgebreide aanbod lagers dat in Europa te vinden is.

Wij zijn de enige geautoriseerde distributeur voor alle 

vijf topmerken lagers: SKF, INA-FAG, NSK en Tim-

ken. Dit betekent dat we u de nieuwste productspe-

cificaties en de beste kwaliteit kunnen bieden, samen 

met toonaangevende technologische innovatie van 

onze leveranciers.

Brammer levert alle lagers en alle producten en 

diensten die direct en indirect met lagers te maken. 

Inclusief het advies van de Technische Afdeling.  

De service van Brammer omvat tevens speciale 

cursussen die gegeven worden in diverse Brammer 

opleidingscentra in Nederland.
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Dichtingen

Oliekeerringen

PTFE seals

O-ringen

V-ringen

Contactvrije seals

Lamellen

Nilosringen

Dichtingvet

Montagegereedschap

Einddeksels

O-ringlijm

Viltringen

Splitseals

Mechanical seals

Gamma ringen

Labyrint dichtingen

Spleetdichtingen

O-ringsnoer

Viltstroken

Spiraalveren

Speedi-Sleeves

Assortimentdozen

O-ring kit

Montagehulzen

Manchetten

Usit ringen

Z-lamellen

Quadringen
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Dichtingen

Brammer levert een uitgebreid assortiment 

dichtingen en O-ringen voor iedere toepassing, van 

standaard tot speciaal vervaardigd, die de volgende 

dag kunnen worden geleverd. Brammer levert iedere 

dag meer dan 25 miljoen dichtingen en 36 miljoen 

O-ringen. Maar dat is nog niet alles, Brammer heeft 

meer dan twee miljoen dichtingreferenties, inclusief 

een volledig spectrum aan accessoires, plus op maat 

gemaakte en speciaal afgestelde pakketten voor 

groot- en industriële gebruikers. Wij bieden een brede 

productkeuze van betrouwbare kwaliteitsleveranciers 

en zijn geautoriseerd distributeur voor onder meer 

SKF, GMN, Garlock en Simrit.
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Mechanische 

aandrijftechniek

Rollenketting

Kettingwielen

V-snaren

V-snaarschijven

Tandriemen

Tandriemschijven

Koppelingen

Spansets

Vrijloopkoppelingen

Spieën

Kettingspanners

Trillingsdempers

Krimpschijven

Spanwielen

Kettingprofielen

Smeermiddelen

Montagegereedschappen

Transportketting

Variatorriemen

Rondsnaren

TL-bussen

Tandwielen

Tandheugels

Stelringen

Naven

Motorspansledes

Tandriemklemmen
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Mechanische  
aandrijftechniek

Het Brammer assortiment aandrijftechniek is 

opgebouwd uit hoogwaardige producten van 

alle grote merken. Onze ruim 400 leveranciers, 

waaronder toonaangevende merken als Tsubaki, 

Gates, Siemens Flender, Optibelt, IPL, Rexnord, en 

Mecro, zorgen er samen met Brammer voor dat er 

altijd een oplossing gevonden wordt. De meeste 

producten hebben we op voorraad en kunnen we de 

volgende dag leveren, 250.000 artikelen kunnen we 

per ommegaand leveren in heel Europa. Wij hebben 

ook specialisten die voor u de kettingen en riemen 

kunnen snijden of de riemen kunnen lassen.
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Elektromotoren

Draaistroommotoren

Eenfasemotoren

Explosieveilige motoren

Trommelmotoren

Motorspanslede’s
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Elektromotoren 

Brammer heeft een ruime keuze aan afmetingen 

en uitvoeringen in elektromotoren. Met het oog 

op de toenemende druk op het verminderen van 

het energieverbruik en de CO2-uitstoot binnen de 

productiesector, leveren we ook een groot aantal 

zeer efficiënte en energiezuinige IE2-motoren.

Wij zijn de geautoriseerde distributeur voor de 

toonaangevende producenten, waaronder: Parvalux, 

Siemens en WEG. 

Elektromotoren die continu draaien, kunnen binnen 

drie weken hun eigen kostprijs aan elektriciteit 

verbruiken. We kunnen ook onderzoek doen naar het 

energieverbruik en advies geven over energiezuinige 

motoren waarvoor de operationele kosten aanzienlijk 

lager zijn.

45



44

Tandwielkasten

Motorreductoren

Tandwielkasten

Wormwieloverbrengingen

Opsteekreductoren

Axiale reductoren

Planetaire tandwielkasten
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Tandwielkasten

We hebben een ruim assortiment moderne, 

energiezuinige tandwielkasten van internationaal 

toonaangevende fabrikanten, zoals: Siemens Flender, 

SEW, Renold Bonfiglioli, David Brown, Lenze, Nord 

en Parvalux.
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Fluid Power - 

Hydrauliek

Snijringkoppelingen

Kleppen

Slangen en 

Slangkoppelingen

Filters

Hydromotoren 

Cilinders 

Accumulatoren

Ventielen

Conditiebewaking

Olie analyse
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Fluid Power - Hydrauliek

Brammer biedt een uitgebreid assortiment 

hydraulische en bijbehorende producten en 

diensten aan van ‘s werelds meest toonaangevende 

leveranciers voor hydraulische producten.

Dit wordt gecombineerd met onze ervaring en kennis 

op het gebied van probleemoplossing door ons team 

van technische specialisten. We beschikken tevens 

over een fabricage faciliteit waar we slangen op maat 

kunnen maken voor speciale orders.

Brammer heeft de producten, ervaring en technische 

kennis om u te ondersteunen op het gebied van 

hydrauliek en kan helpen bij het doen van controles, 

het uitvoeren van verbeteringen, constructie en het 

renoveren van uw systemen.
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Fluid Power - 

Pneumatiek

Cilinders

Koppelingen

Compressoren

Slangen

Dichtingen

Stootdempers

Gasveren

Snelkoppelingen

Draaikoppelingen

Ventielen

Koelvriesdrogers

Pijpen

Inschroefnippels

Insteekkoppelingen

Luchtverzorgingsunits

Manometers

Afsluiters

Stuurventielen

T-stukken

Spiraalslangen

Luchtgereedschappen

Vacuüm ejectoren

Zuignappen

Ventieleilanden

Draaicilinders

Grijpers

Geluiddempers

Filters
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Fluid Power - Pneumatiek

Brammer biedt een uitgebreid assortiment 

pneumatische en bijbehorende producten en 

diensten van ‘s werelds meest toonaangevende 

leveranciers van pneumatische producten, zoals 

Festo, Norgren, Parker, Bosch Rexroth en SMC.

Brammer kan u voorzien van alle producten en 

technische ondersteuning die u op het gebied van 

pneumatiek nodig heeft, dankzij onze ervaring en 

kennis op het gebied van controle, verbetering, 

constructie en renovatie van uw systemen, 

gecombineerd met onpartijdige aanbevelingen en 

expertise op het gebied van probleemoplossing door 

ons team van technische specialisten.
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Fluid Power - 

Procestechniek

Kogelkranen

Veerveiligheden

Malleabel fitwerk

Afsluiters

Actuators

Slang & Buizen

Flenzen

Warmtewisselaars

Flenspakking

Condenspotten
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”Quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote quote 

quote quote quote quote quote quote”

Naam en bedrijf

Fluid Power - 
Procestechniek
 

Brammer beidt een uitgebreid assortiment  

industriële- en procesproducten van ‘s werelds 

meest toonaangevende leveranciers.

Onze technische ondersteuningscentra, die over 

heel Europa zijn verdeeld, kunnen samen met onze 

technische teams en monteurs op locatie 

aanbevelingen doen en hun kennis en expertise 

inzetten om u te helpen bij het plannen, controle-

ren, verbeteren en onderhouden van uw systemen. 

Brammer kan de producten, technische ondersteu-

ning en expertise bieden die u nodig heeft voor al uw 

proceseisen. 
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Lineair techniek

Kogelbussen

Rechtgeleidingen

Asondersteuningen

Kogelomloopschroeven

Actuators

Assen

Complete eenheden

Asbokken

Speciaalvetten

Megatorque motoren

Roundway lagers

Lineaire glijlagers

Telescooprails

Kogelomloopmoeren

Miniatuurgeleidingen

X-Y tafels

Loopwagens

Rolschoenen

X-Y-Z modules

Positioneersystemen

Monorails

Monocarriers

Profielgeleidingen
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Lineair techniek

Brammer heeft het grootste assortiment 

lineairtechniek in Europa. Van losse componenten 

tot aan volledig op maat gemaakte oplossingen, 

wij kunnen producten leveren van de meest 

toonaangevende fabrikanten die tijd- en 

kostenbesparend zijn. Wij bieden te allen tijde een 

constante levering van producten en diensten en

een toegewijd team voor technische ondersteuning.

Ons uitgebreide netwerk van ruim 250 producenten 

omvat topmerken zoals INA-FAG, Siemens, 

NSK, SKF en THK. Zowel bij het ontwikkelen van 

nieuwe machines en apparaten, als bij onderhoud 

en reparatie, speelt de Technische Afdeling van 

Brammer een belangrijke rol. Zeker als het gaat om 

producten op het gebied van lineair techniek. Niet 

alle componenten zijn gestandaardiseerd en elke 

toepassing vereist een eigen benadering en een 

specifieke oplossing.
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Gereedschappen

Handgereedschap

Elektrisch gereedschap

Meetgereedschap

Pneumatisch gereedschap

Industrial markers

Speciaalgereedschap

Werkbanken

Werkplaatskasten

Hangsloten

Snijgereedschap

Boren en tappen

Handlampen

Batterijen

Poetslappen

Schuurmaterialen

Slijpgereedschap

Frezen

Gereedschapskoffers

Gereedschapswagens

Opbergsystemen

Klimmaterialen

Werkverlichting

Lagergereedschap

Kettinggereedschap

Hogedrukreinigers

Stofzuigers

Kabelhaspels

Borstels en bezems

Kwasten
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Brammer biedt een uitgebreid assortiment 

aan gereedschap om aan al uw technische 

onderhoudseisen te voldoen. Wij kunnen alle 

professionele gereedschappen leveren om uw 

productielijn aan te passen, te onderhouden en te 

repareren.

Brammer is een geautoriseerd distributeur voor 

alle toonaangevende merken en wij leveren 

gereedschap van de beste en meest betrouwbare 

kwaliteit, waaronder ultramoderne testapparatuur, 

snijdgereedschap, elektrisch gereedschap, 

machinegereedschap en nog veel meer.
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Algemeen 

industrieel 

onderhoud

Bevestigingsmaterialen

Smeermiddelen

Lijmen

Tapes
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Brammer levert een volledig assortiment aan 

onderhoudsproducten van de meest 

toonaangevende producenten ter wereld, zoals 3M, 

Deb, Kimberley-Clark, Klüber, Loctite, Molykote en 

SKF.

Wij hebben duizenden producten op voorraad, van 

lijmen, dichtingproducten, hardware en onderhouds 

smeersystemen tot olie en vetten. Wij hebben ook

producten op voorraad die zijn goedgekeurd voor 

specifieke industriële omgevingen waaronder: 

voedings- en genotsmiddelenindustrie, marine, 

militair, energiecentrales en transport.

Wij verkopen ieder jaar meer dan 500.000 

onderhoudsproducten en gereedschappen, inclusief 

250.000 flessen industriële lijm en meer dan 50.000 

kilo vetten.
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Persoonlijke 

bescherming & 

Veiligheid

Veiligheidsbrillen

Gehoorbescherming

Helmen

Veiligheidsschoenen

Overalls

Werkkleding

Stofmaskers

Gelaatbeschermers

Nekbeschermers

Handschoenen

Lasrookmaskers

Filters

Handlampen

Oordoppen

Gehoorbeugels

Gehoorkappen

Markeertapes

Antislipmateriaal

Absorptiemateriaal

Stootdoppen

Veiligheidstrappen

Lasdekens

Gas- en dampmaskers

Zweetbanden

Overzetbrillen

Lasfilters

Val- en klimbescherming
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Persoonlijke bescherming 
& Veiligheid

Brammer biedt al het benodigde materiaal om uw 

persoonlijke veiligheid en een veilige werkplaats te 

garanderen. Wanneer u een efficiënt productieproces 

wilt voeren, kunt u ervan verzekerd zijn dat Brammer 

u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen kan 

leveren die voldoen aan de meest relevante  

wetgeving.

Wij leveren kwaliteitsproducten van toonaangevende 

fabrikanten waaronder: werkplaatsinrichting, indu-

striële schoonmaakproducten, persoonlijke bescher-

mingsmiddelen en werkplek signalatieborden.
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Leveranciers

Brammer is de geautoriseerde distributeur voor veel van de 

toonaangevende fabrikanten ter wereld met een assortiment 

van ruim 3.800.000 producten over heel Europa. Wij werken 

met veel leveranciers om u te voorzien van de beste kwaliteit 

industriële MRO-producten die voldoen aan al uw technische 

onderhoudseisen.

Wij werken op technisch gebied nauw samen met alle 

toonaangevende leveranciers, waardoor wij in staat zijn hun 

expertise en ondersteuning door te geven aan u. U krijgt dus 

de service die u nodig heeft, wanneer u die nodig heeft.
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Voor meer informatie...

Brammer in België
Luithagen Haven 2A
B-2030 Antwerpen
BELGIË
Tel.: +32 3546 7878
Fax: +32 3546 7888
e-mail: be@brammer.biz

Brammer in Duitsland
Daimlerstraße 51
76185 Karlsruhe
DUITSLAND
Tel.: +49 721 7906 0
Fax: +49 721 7906 222
e-mail: de@brammer.biz

Brammer in Frankrijk
4 et 6 rue Gutenberg
ZI de la Butte
BP50005
91620 Nozay
FRANKRIJK
Tel.: +33 1 69 80 20 20
Fax: +33 1 69 80 20 25
e-mail: info.fr@brammer.biz

Brammer in Groot-Brittannië
Headway Road
Wolverhampton
WV10 6PZ
GROOT-BRITTANNIË
Tel.:  +44 1902 395000
Fax:  +44 1902 395900
e-mail: uk@brammer.biz

Brammer in Hongarije
2700 Cegléd
Pesti út 89.
HONGARIJE
Tel.: +36 53 500 041
Fax: +36 53 500 167
e-mail: hu@brammer.biz

Brammer in Ierland
136c Slaney Close
Dublin Industrial Est.
Dublin 11
IERLAND
Tel.: +353 1 8305455
Fax: +353 1 8303575
e-mail: ie@brammer.biz

Brammer in Ijsland
ngjateigur 7
105 Reykjavik
IJSLAND
Tel.: +354 522 6262
Fax: + 354 551 6270
e-mail: reykjavik@brammer.biz

Brammer in Italië
Via Pasubio, 106
63039 San Benedetto del Tronto
ITALIË
Tel.:  +39 0735 76171
Fax: +39 0735 655266
e-mail: it@brammer.biz

Brammer in Luxemburg
21. Rue Drosbach 
Z.I. Am Bann
L – 3372 Leudelange
LUXEMBURG
Tel.:  +352 26 38 13 13
Fax:  +352 26 38 13 00
e-mail: lu@brammer.biz

Brammer in Nederland
A. Hofmanweg 50
2031 BL Haarlem
Postbus 2021
2002 CA Haarlem
NEDERLAND
Tel.: +31 23 5164 164
Fax: +31 23 5323 041
e-mail: nl@brammer.biz

Brammer in Noorwegen
Opgericht 2012 

Brammer in Oostenrijk
Heiligenstädter Lände 11
1190 Wien
OOSTENRIJK
Tel.: +43 1 369 87 53 0
Fax: +43 1 369 87 53 20
e-mail: at@brammer.biz

Brammer in Polen
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
POLEN
Tel.: +48 17 227 00 00
Fax: +48 17 227 00 01
e-mail: pl@brammer.biz

Brammer in Slowakije
Kysucké Nové Mesto
Cesta do Rudiny 1098
Kysucké nové Mesto
02401
SLOWAKIJE
Tel.: +421 414 21 6296
Fax: +421 414 21 6297
e-mail: sk@brammer.biz

Brammer in Spanje
Poligono Industrial Erletxe  
Plataforma D-152 Pabellón 1
48960 Galdakao
SPANJE
Tel.: +34 94 457 94 00
Fax: +34 94 457 94 20
e-mail: es@brammer.biz

Brammer in Tsjechië
Lukavecká 1732
193 00 Praha 9
TSJECHIË
Tel.: +42 02 77 003 346 
Fax:  +42 02 67 107 286 
e-mail: cz@brammer.biz
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www.brammer.biz


