
Pneumatiek  



Na ruim een jaar van onderzoek en 

 training was het medio 2005 zover. 

BRAMMER introduceert een volledig 

 assortiment pneumatiek. 

De Technische Afdeling en de Verkoop 

investeerde veel tijd in opleidingen en 

training. De voorraad is gearriveerd en 

opgeslagen. Wij zijn zover…..! 

Ons programma is met een nieuwe be-

langrijke groep producten verbreed.

SMC toonaangevend

BRAMMER, sloot een Europese distri butie-

overeenkomst met SMC, de grootste 

pneumatiek fabrikant ter wereld.

Het assortiment omvat maar liefst 9.100 

basismodellen in ruim 600.000 uitvoe-

ringen. SMC beschikt over technische 

centra in alle werelddelen en meer dan 

2.000 technische adviseurs verdeeld over 

alle landen van de wereld.

Het Centrale Europese magazijn bevindt zich 

in Antwerpen, zodat een snelle levering ook 

gewaarborgd is als een speciaal product 

niet uit BRAMMER voorraad geleverd kan 

worden. SMC investeert jaarlijks 10% van de 

omzet in Research en Development, het-

geen onder meer resulteert in maar liefst 50 

nieuwe  productseries per jaar.

Het assortiment

De pneumatiekwereld bestaat uit veel fabri-

kanten die een onvoorstelbaar breed scala 

producten fabriceren. Deze worden geleverd 

door een al even groot aantal aanbieders. 

De afmetingen en aanduidingen verschillen 

van merk tot merk waardoor het werk van 

constructeurs, inkopers, onderhoudstechnici 

en magazijnmanagers, die met pneumatiek 

te maken hebben, niet eenvoudig is.

Het BRAMMER pneumatiek
assortiment



Zoals aangegeven vormt het SMC assorti-

ment de kern van het Europese BRAMMER 

programma en dus van het Nederlandse 

BRAMMER assortiment. Met deze kwalitatief 

zeer hoogstaande range kunnen we

voor nieuwbouw altijd het juiste product leve-

ren. Dit is voor de vervangingsmarkt echter 

niet voldoende omdat, zoals gezegd, niet alle 

producten van de verschillende fabrikanten 

uitwisselbaar zijn.

Bij BRAMMER hebben wij de perfecte 

oplossing in huis. Wij werken samen met 

alle andere pneumatiekfabrikanten waar-

onder, naast SMC, wereldmerken als Festo, 

Norgren, Parker, Legris en Rexroth Bosch.

Vanaf vandaag

Wij bieden u een echte “one stop shopping” 

voor al uw behoeften op pneumatiek gebied. 

Via onze lokale vestigingen en rayondealers 

in Nederland, ondersteund door een goed 

opgeleid team van technici en verkopers in 

Haarlem, bieden wij de oplossing. Uiteraard 

staat ook hier de BRAMMER Shuttle Service 

24 uur per dag, zeven dagen per week klaar 

om in noodgevallen direct te kunnen leveren.

Opleiding en training

BRAMMER verzorgt, in nauwe samenwer-

king met SMC, ook opleidingen en prakti-

sche trainingen op pneumatiek gebied in het 

speciaal voor dit doel opgezette centrum in 

Haarlem. Op een prettige manier wordt, met 

behulp van moderne audiovisuele apparatuur, 

de pneumatiektheorie gepresenteerd.

Ook wordt veel aandacht besteed aan 

de praktijk. Bij dit laatste komen ontwerp, 

montage en onderhoud aan bod.

Documentatie

Catalogi, brochures en een prijslijst sturen wij 

op aanvraag graag toe. Ze zijn beschikbaar in 

PDF formaat of op CD-ROM inclusief 2D/3D 

CAD tekeningen.

U kunt genoemde informatie ook downloaden 

van www.brammer.biz.
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De toegevoegde waarde van Brammer:

•  Vestigingen door heel Europa

•  24-uursservice, 7 dagen per week

•  Zeer breed leveringsprogramma

•  Moderne E-commerce oplossingen

•  Eigen Technische Afdeling

•  ISO 9001:2000 gecertificeerd

•  Alle toonaangevende fabrikaten

•  Brammer Shuttle Service

•  Eigen opleidingscentrum

•  Professionele medewerkers

•  Kosten besparend

Introductie

Brammer Nederland B.V. is een onderdeel van, het aan de Engelse beurs 
genoteerde, Brammer Plc., de grootste aanbieder van machineonderdelen en 
producten voor industrieel onderhoud in Europa. De ruim 260 vestigingen zijn 
verdeeld over meer dan 10 landen in de Europese Unie.

Het verkoopprogramma

Brammer biedt regionale, nationale en internationale klanten een uitgebreid 
assortiment producten die zowel voor eerste montage als bij machineonder-
houd worden ingezet. Het assortiment omvat een groeiend aantal artikelen 
waaronder lagers, dichtingen, ketting, V-snaren, tandriemen, pneumatiek, 
gereedschap, werkplaatsinrichting, veiligheidsproducten, chemicaliën, koppelin-
gen, rechtgeleidingen en een complete range toebehoren. Op elk gebied wordt 
samengewerkt met alle toonaangevende fabrikanten. De voorraad is bijzonder 
uitgebreid en omvat een zeer breed gamma standaard- en speciaalproducten.

Service

Brammer verleent 7 dagen per week 24 uur service. In noodgevallen verzorgt 
de Brammer Shuttle Service een supersnelle levering direct na ontvangst van 
de opdracht. Onze Technische Afdeling is bemand met ingenieurs die over een 
schat aan ervaring beschikken. Zij staan u graag met raad en daad terzijde. Of 
het nu gaat om een nieuwe constructie, een constructieverbetering, een schade-
onderzoek of montageassistentie. De continuïteit van de productie van onze 
afnemers is hiermee gewaarborgd. Wij zorgen ervoor dat alles optimaal draait 
en blijft functioneren. Onze relaties kunnen rekenen op een perfecte toelevering 
met de grootst mogelijke efficiency. 

Kostenreductie

Wij beschikken over een enorme range producten van praktisch alle toonaan-
gevende fabrikanten op ons vakgebied. Onze voorraad is uitermate compleet. 
Door ons inkoopvolume kunnen wij altijd het juiste product tegen de best moge-
lijke prijs leveren. De voorraad die onze relaties zelf aanhouden kan hierdoor tot 
een absoluut minimum worden beperkt zonder dat er onaanvaardbare risico’s 
ontstaan. Andere voorbeelden van kostenreducerende factoren die Brammer 
haar relaties biedt zijn productstandaardisatie, consolidatie en verlaagde trans-
actiekosten.


