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HI-FORCE DIENSTEN

Hi-Force is een in het VK gevestigde fabrikant van hydraulische hogedrukgereedschappen 
en -apparatuur die aan meer dan 100 landen wereldwijd levert. Het DNA van Hi-Force is 
echter nog steeds sterk gericht op het principe van “service staat voorop”. De oorsprong 
van Hi-Force en zijn aandeelhouders gaat terug tot het einde van de jaren zestig, toen 
zusterbedrijf H.E.S. Sales Limited werd opgericht. H.E.S. (Hydraulic Engineering Services) is 
begonnen als een puur “servicebedrijf” dat diensten aan klanten levert voor het repareren 
en huren van gereedschap.  

Toen Hi-Force aan het eind van de jaren tachtig begon met het produceren van 
hydraulisch gereedschap, was het vanzelfsprekend dat het gewoon zou doorgaan met 
het bieden van volledige after-sales service aan gebruikers, en tegenwoordig zijn alle 
overzeese regionale kantoren van Hi-Force gevormd naar de oorspronkelijke en zeer 
succesvolle blauwdruk van H.E.S.

Deze catalogus is onze allereerste catalogus, die volledig is gericht op onze “Diensten”-
portefeuille en omvat: gereedschapsverhuur, service ter plaatse, reparatie van 
gereedschap, onderhoud en kalibratie, test- en servicecontracten en productgebruik, 
opleidingen voor service en reparatie. Hi-Force is ervan overtuigd dat onze “Service First” 
-filosofie ons onderscheidt van de overgrote meerderheid van onze concurrenten, en wij 
zijn van mening dat we hierdoor steeds meer trouwe klanten krijgen.
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De filosofie van Hi-Force is het bieden van een compleet servicepakket dat in de behoeften en vereisten van onze 
gewaardeerde klanten voorziet, en omvat diensten voor het verhuur van gereedschap. Met een uitgebreide reeks aan 
producten die beschikbaar zijn in het assortiment van Hi-Force, is het soms moeilijk voor onze klanten om te beslissen 
hoe zij hun geld moeten investeren in het meest geschikte gereedschap. 

Bovendien hebben wij hoogwaardige producten, zoals hoge tonnage cilinders, aangedreven pompen, hydraulische 
momentsleutels, tapboutspanners en hydrolische testpompen, waarvan veel klanten de hoge investeringskosten voor 
aankoop gewoonweg niet kunnen opbrengen, vooral in gevallen waar hun behoefte aan het product voor relatief 
korte tijd zijn of zelfs gewoon voor een eenmalige klus. In sommige gevallen maken beperkingen in het jaarlijks budget 
het ook moeilijk om goedkeuring te krijgen voor de aankoopuitgaven, ondanks dat er duidelijke eisen zijn voor het 
gereedschap.

Hi-Force stimuleert en promoot actief zijn verhuurpakketten van gereedschap, zowel bij regionale kantoren als bij de 
aangesloten distributeurs wereldwijd. Veel van onze klanten wereldwijd, die Hi-Force-producten hebben aangeschaft, 
hebben aanvankelijk van de gelegenheid gebruikgemaakt om zowel onze productkwaliteit als ons niveau van service-
ondersteuning via gereedschapsverhuur uit te proberen. Toen deze klanten eenmaal tevreden waren, werden zij 
regelmatig terugkomende, trouwe kopers van Hi-Force-producten.

Een bijkomend voordeel van het onderhouden van een uitgebreide voorraad van huurgereedschap bij onze regionale 
kantoren en aangesloten distributeurs is dat gebruikers eenvoudig demonstraties ter plaatse kunnen aanvragen, door 
huurgereedschap voor een korte periode te gebruiken, of zelfs onze verhuurdiensten kunnen gebruiken terwijl hun 
eigen apparatuur onderhouden of gerepareerd wordt. 

GEREEDSCHAPSVERHUUR
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GEREEDSCHAPSVERHUUR

In de meeste sectoren wordt de afname van 
bedrijfswinsten het meest veroorzaakt door het verlies van 
tijd en van productiviteit, als gevolg van het ontbreken 
van gereedschap voor het voltooien van shutdown- en 
onderhoudsactiviteiten. Bovendien kunnen bij nieuwe 
bouwprojecten vertragingsboetes tijdens de bouw en 
inbedrijfstelling gemakkelijk worden vermeden als de juiste 
gereedschappen beschikbaar zijn om het werk vanaf het 
begin correct uit te voeren. Hi-Force gereedschapsverhuur 
biedt de perfecte oplossing om onnodige en kostbare 
vertragingen bij de voltooiing van het werk te voorkomen.

Hi-Force gereedschapsverhuur is beschikbaar voor zowel 
korte als lange periodes, en alle geleverde apparatuur 
is getest, gekalibreerd en gecertificeerd voorafgaand 
aan de levering ter plaatse. Gereedschappen kunnen 
heel snel worden geleverd vanuit de uitgebreide 
voorraden, die wereldwijd lokaal worden beheerd op alle 
bedrijfsvestigingen van de Hi-Force-groep en Hi-Force-
distributeurs.

Hi-Force gereedschapsverhuur biedt gebruikers in zeer 
korte tijd een snel en economisch alternatief voor de 
aanschaf van kapitaalintensieve, gespecialiseerde 
apparatuur.
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Hi-Force biedt een op maat gemaakte service voor boutverbindingen ter plaatse, ontworpen om de integriteit van 
boutverbindingen in diverse sectoren te waarborgen, waar het veilig verplaatsen van koolwaterstoffen in een lekvrije 
omgeving absoluut noodzakelijk is. 

Als aanvulling op Hi-Force's uitgebreide assortiment gereedschappen voor boutverbindingen is onze service voor 
boutverbindingen op maat gemaakt om te voldoen aan de speciale eisen van de klant. Klanten kunnen kiezen 
voor de gewenste ondersteuning, die varieert van mankracht, toezicht en opleiding door ons zeer bekwame team 
van supervisors, trainers en technici. We bieden ook verkoop- of huurovereenkomsten, evenals berekeningen van 
de boutbelasting en real-time Flens-Management-Database software, om te helpen bij het soepel laten verlopen 
van de projectwerklast. Onze flexibele benadering om klanten alle afzonderlijke componenten te bieden van onze 
servicemogelijkheden ter plaatse, of een combinatie van enkele of alle, zorgt ervoor dat klanten een kosteneffectief en 
op maat gemaakt servicepakket ontvangen.

Onze op maat gemaakte containers voor boutverbindingen ter plaatse bieden een veilige en beschermde 
opslagplaats voor alle gekochte of gehuurde boutverbindingsgereedschappen. Dit kan ook een secundaire container 
zijn die wordt geleverd met een door ECITB (Engineering Construction Industry Training Board) goedgekeurde suitrusting 
voor opleidingen in boutverbindingen, voor een opleiding ter plaatse van technici op een veilige en correcte manier 
om flensverbindingen te monteren en vast te draaien, evenals voorzieningen voor gereedschapservice en reparatie, als 
bevoorrading voor service en reparatie ter plaatse van alle boutgereedschappen. 

OPLOSSINGEN VOOR 
BOUTVERBINDINGEN TER PLAATSE
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OPLOSSINGEN VOOR BOUTVERBINDINGEN TER PLAATSE

Hi-Force op maat gemaakte containers op locatie 
zijn volledig uitgerust met verlichting, verwarming 
en airconditioning, opslagrekken, apparatuur voor 
gereedschapservice en geschikte reserveonderdelen voor 
alle gereedschappen die op locatie worden geleverd. 

 ` Volledige technische ondersteuning en advies tijdens de 
voorbereidende fase

 ` Inspecties ter plaatse voorafgaand aan het begin van 
de werkzaamheden om ervoor te zorgen dat aan alle 
noodzakelijke eisen wordt voldaan

 ` Specificatie van gereedschappen voor het correct 
aandraaien van alle bouten en verbindingen, 
beschikbaar voor zowel koop- als huurovereenkomsten

 ` Gespecialiseerd gereedschap voor speciale eisen van 
klanten, ontworpen en vervaardigd door Hi-Force

 ` Berekening van boutbelasting volgens de nieuwste 
industrienorm ASME PCC-1 en Flens-Management-
Database

 ` Volledig uitgeruste, doelgerichte en geconditioneerde 
opslagcontainer ter plaatse voor gereedschap 

 ` Reparatie- en trainingscontainer met airco, compleet 
met door ECITB goedgekeurde opleidingsuitrusting voor 
opleidings- en demonstratiedoeleinden ter plaatse, 
alsmede reparatie- en onderhoudsfaciliteiten, waardoor 
dure vertragingen worden beperkt

 ` Gekwalificeerde en ervaren supervisors, trainers en 
technici voor boutverbindingen ter plaatse

 ` Door ECITB goedgekeurde opleiding op locatie voor 
aannemers en eigenaars van bemande installaties
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Naast het huren van gereedschap en service voor boutverbindingen ter plaatse, biedt Hi-Force ook hef- en 
vijzeldiensten op locatie, met behulp van Hi-Force hoge tonnage cilinders, pompen en accessoires. Gerealiseerde 
projecten zijn onder andere het hijsen van bruggen, het wegen van uitkragingen en staalconstructies en een breed 
scala aan toepassingen voor hijsen en verplaatsen. 

Onze reputatie en eerdere werkervaring met vele grote multinationals is ongeëvenaard en ons personeel heeft 
een uitstekende reputatie opgebouwd in het halen en verbeteren van belangrijke deadlines, ook onder de 
meest veeleisende omstandigheden. Ons personeel op locatie heeft veel mondelinge en schriftelijke verklaringen 
ontvangen voor hun uitstekende prestaties; verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt. Hi-Force is 
erg trots op zijn reputatie in het uitvoeren van efficiënte, veilige en scherp geprijsde klussen op locatie, binnen 
gebudgetteerde kosten en binnen vastgestelde en moeilijke planningen. 

Belangrijke sectoren van klanten zijn olie en gas, petrochemie en raffinage, energieopwekking, scheepsbouw en 
scheepsreparatie, cementfabrieken, civiele en mechanische bouw en groot onderhoud.

HEFFEN EN OPVIJZELEN TER PLAATSE

HEFFEN EN OPVIJZELEN TER PLAATSE
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REPARATIE EN ONDERHOUD VAN 
GEREEDSCHAP 
Jaarlijks gaan er wereldwijd in bedrijven enorme hoeveelheden geld verloren vanwege defecten aan dure 
hydraulische en pneumatische gereedschappen. Dit grote verlies aan inkomsten zou drastisch kunnen verminderen 
als gebruikers en eigenaren altijd in de gelegenheid waren om snel gespecialiseerde reparateurs in te roepen om de 
problemen op te sporen en snelle, betrouwbare en gegarandeerde reparaties uit te laten voeren.

Hi-Force staat tot uw dienst! We hebben ons succes opgebouwd op basis van onze “service-staat-voorop-filosofie” 
en een lange geschiedenis in het bieden van uitgebreide reparatieservice aan klanten in een breed scala aan 
hydraulische en pneumatische gereedschappen.

Alle Hi-Force-vestigingen over de hele wereld exploiteren, samen met de aangesloten Hi-Force-distributeurs, een 
volledig uitgeruste werkplaats met reparatiefaciliteiten met behulp van de nieuwste “moderne” reparatie- en 
testapparatuur en -technieken, uitgevoerd door geschoolde en gekwalificeerde werkplaatstechnici. Ons wereldwijde 
netwerk van Hi-Force-servicecenters is gevormd naar onze zeer succesvolle en volledig in het Verenigd Koninkrijk 
gevestigde distributeur, H.E.S. Sales Limited, die al sinds de vroege jaren zestig reparatiediensten aanbiedt, samen 
met de andere services die in deze catalogus worden beschreven, op twee strategisch gelegen locaties in Engeland. 
Hi-Force Service centers hebben goede voorraden met veelgebruikte reserveonderdelen en kunnen een eersteklas 
gegarandeerde reparatieservice bieden voor alle Hi-Force-producten en internationale merken van concurrenten. 
Alle gerepareerde artikelen hebben een garantie van 90 dagen op defecte materialen of op werkzaamheden en 
worden aan de klant geretourneerd met een apart test-/kalibratiecertificaat.

Haal het meeste uit uw investering in gereedschappen door regelmatig onderhoud en reparatie via het Hi-Force 
servicenetwerk.
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REPARATIE EN ONDERHOUD VAN GEREEDSCHAP



www.hi-force.com12

Handmatige, pneumatische, elektrische en hydraulische gereedschappen voor boutverbindingen zijn ontworpen 
om nauwkeurige en meetbare koppelkrachten op bouten en moeren toe te passen, om ervoor te zorgen dat 
de juiste hoeveelheid spanning wordt toegepast om de integriteit van de boutverbinding te waarborgen. In de 
meeste gevallen worden gereedschappen voor boutverbindingen op grote schaal gebruikt om honderden en soms 
duizenden bouten en moeren aan te draaien. Het is daarom van groot belang dat deze gereedschappen regelmatig 
worden gecontroleerd en getest op onafhankelijk gecertificeerde kalibratieapparatuur voor momentgereedschap. 
Aanbevolen wordt om gereedschap minstens om de 12 maanden te controleren, te testen en indien nodig opnieuw te 
kalibreren, maar in geval van intensief gebruik van gereedschap zou dit zelfs vaker moeten worden overwogen.  

Hi-Force biedt eigen diensten voor het kalibreren van momentgereedschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de best beschikbare kalibratieapparatuur, met geldige, onafhankelijk goedgekeurde “UKAS” kalibratiecertificaten, 
die regelmatig worden vernieuwd in overeenstemming met internationale normen en praktijkrichtlijnen. Alle geteste 
en gekalibreerde momentgereedschappen worden geleverd met een afzonderlijk test- en kalibratiecertificaat, 
herleidbaar tot de UKAS-gecertificeerde kalibratieapparatuur die wordt gebruikt.

Of het nu gaat om een eenvoudige handmatige momentsleutel, een handmatige of een aangedreven 
koppelversterker of een hydraulische momentsleutel, van Hi-Force of een ander toonaangevend merk, met behulp 
van de Hi-Force-diensten voor het kalibreren van momentgereedschap is dit de beste manier om ervoor te zorgen dat 
momentgereedschappen constant een nauwkeurig koppel leveren.  

Neem contact op met uw regionale Hi-Force-kantoor of erkende distributeur voor het dichtstbijzijnde kalibratiecentrum 
voor momentgereedschap.

KALIBRATIE VAN 
MOMENTGEREEDSCHAP
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KALIBRATIE VAN MOMENTGEREEDSCHAP
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Hi-Force biedt al vele jaren opleidingen voor een veilig en correct gebruik, toepassing, service en reparatie van 
hydraulische gereedschappen. In 2013 heeft Hi-Force ECITB (Engineering Construction Industry Training Board) 
goedgekeurde opleidingen geïntroduceerd. Onze Britse opleidingsschool, met een oppervlakte van 150 vierkante 
meter, beschikt over een volledig uitgeruste klas, een praktijkruimte en een opleidingsfaciliteit voor service- en reparatie. 
Tussen 2013 en vandaag heeft Hi-Force de Britse opleidingsfaciliteit gebruikt als een blauwdruk voor het opzetten van 

OPLEIDING

aanvullende opleidingsscholen in onze regionale kantoren in de VAE, Maleisië, Zuid-Afrika en Nederland, en verder nog 
één in Italië, die open gaat aan het eind van 2019. Alle opleidingsscholen wereldwijd van Hi-Force leveren opleidingen 
volgens dezelfde strenge normen, opgesteld door Hi-Force in Engeland, en de in Engeland gevestigde afdeling voor 
groepsopleidingen controleert en evalueert voortdurend de opleidingsnormen, die aan alle trainingsscholen wereldwijd 
worden verstrekt.

Alle Hi-Force-opleidingen zijn ontworpen om een eersteklas onderwijs te bieden aan alle afgevaardigden, 
gebruikmakend van onze “geavanceerde” faciliteiten voor opleidingsscholen, op alle locaties. Door ervoor te zorgen 
dat alle opleidingen volgens dezelfde normen en met hetzelfde opleidingsmateriaal en dezelfde technieken worden 
voorzien, kunnen afgevaardigden een Hi-Force-opleidingsschool bijwonen die zich het dichtst bij hen in de buurt 
bevindt, waardoor zowel de reistijd als de kosten worden beperkt.

Met alles onder één dak binnen elke Hi-Force-opleidingsschool kunnen afgevaardigden worden voorzien van alle 
vereiste elementen, zowel van de theorie als van praktijkgerichte vaardigheidstrainingen. Alle opleidingsfaciliteiten zijn 
uitgerust met een door ECITB goedgekeurde opleidingsuitrusting, plus een uitgebreid assortiment van de nieuwste Hi-
Force hydraulische gereedschappen, inclusief alle vereiste ECITB-gereedschappen voor boutverbindingen ten behoeve 
van de levering van ECITB Mechanical Joint Integrity Training. Op dezelfde manier zijn de opleidingsfaciliteiten voor 
onze service- en reparatieopleidingen volledig uitgerust, met alle benodigde apparatuur en gereedschappen voor de 
workshop, om kwalitatief hoogwaardige service en reparatie van hydraulische gereedschappen te kunnen bieden.

Hi-Force opleidingsfaciliteiten in het VK
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OPLEIDING

Hi-Force FZCO opleidingsfaciliteiten in Dubai

Hi-Force opleidingsfaciliteiten in Maleisië

Hi-Force opleidingsfaciliteiten in Nederland

Hi-Force-opleidingscursussen zijn bij uitstek 
geschikt voor buitendienstmedewerkers, 
verkoopmedewerkers, on-site supervisors 
en ingenieurs, technici en alle anderen 
die betrokken zijn bij de verkoop, 
service en reparatie, onsite supervisie 
en bediening van hydraulische 
hogedrukgereedschappen, voor een grote 
verscheidenheid aan sectoren wereldwijd.  

Hi-Force is volledig toegewijd aan het 
verbeteren van de technische kennis 
van onze eigen medewerkers, die van 
onze distributeurs en de vele duizenden 
gebruikers van Hi-Force hydraulische 
gereedschappen over de hele 
wereld. De investering van Hi-Force in 
opleidingsfaciliteiten van het allerbeste 
niveau getuigt van onze voortdurende 
toewijding om niet alleen producten van 
de hoogste kwaliteit te bieden, maar ook 
om ervoor te zorgen dat ons netwerk van 
regionale kantoren en distributeurs het 
correcte en juiste technische advies en 
ondersteuning aan gebruikers blijft bieden, 
terwijl we tevens individuele, klantspecifieke 
eisen voor hydraulische gereedschappen 
kunnen bespreken.
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Met ons steeds groter wordende netwerk van Hi-Force regionale kantoren en geautoriseerde distributeurs wereldwijd, 
heeft Hi-Force de opleiding voor technische producten toepassingen daarvan benoemd tot onze belangrijkste 
kernvaardigheid, om onze voortdurende groei in de markt voor hydraulisch gereedschap te handhaven.
  
De nieuwste, bijgewerkte versie van onze productopleiding is onderverdeeld in verschillende productgroepen, die elk 
betrekking hebben op alle aspecten van technische verkoop, sectorspecifieke verkoop, speciaal productontwerp, 
praktische en theoretische werking, gezondheid en veiligheid en algemeen onderhoud. Hi-Force is van mening dat 
onze productopleidingen wereldwijd toonaangevend zijn in de sector van hydraulisch hogedrukgereedschap.
  
Om tegemoet te komen aan het grote aantal verschillende landen waar onze producten nu worden gedistribueerd en 
verkocht, hebben we onze productopleidingen zo ontworpen dat animaties en afbeeldingen zo veel mogelijk worden 
gebruikt, waardoor de soms moeilijk te begrijpen uitleg wordt geminimaliseerd. Dit stelt ons in staat om de tekst van de 
verschillende opleidingsmodules gemakkelijk in verschillende talen te vertalen om aan de lokale markteisen te voldoen. 
De bewegende afbeeldingen die worden gebruikt in de Hi-Force-opleidingscursussen, variëren van een eenvoudige 
handpomp en cilinder, tot complexe meervoudige hijstoepassingen, met behulp van split-flowpompen, hydraulische 
momentsleutels en tapboutspanners, die allemaal duidelijk laten zien hoe onze producten werken, op de meest 
eenvoudige manier. 

OPLEIDING
PRODUCTOPLEIDING
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Wanneer deelnemers het visuele leerproces 
van deze afbeeldingen ervaren en 
vervolgens naar de praktijkles komen, en 
met onze middelen de theorie in de praktijk 
brengen in echte en gesimuleerde situaties, 
dan zal de opgedane kennis veel beter 
worden onthouden, dan alleen het leren 
van presentatiedia's of boeken, die alleen 
tekst en afbeeldingen bevatten.

Hi-Force productopleidingen kunnen 
worden geleverd vanuit onze wereldwijde 
opleidingslocaties, vanuit de faciliteiten 
van één van onze erkende distributeurs, 
of zelfs ter plaatse, bij de faciliteiten van 
een eindgebruiker van onze producten, op 
voorwaarde dat er een geschikt klaslokaal 
en praktijklokaal beschikbaar zijn, evenals 
het vereiste aantal Hi-Force-producten, om 
te voldoen aan alle praktische aspecten 
van de betreffende opleidingsmodule.

De productopleidingen van Hi-Force 
kunnen op maat worden gemaakt om 
aan individuele behoeften te voldoen en 
kunt u gedurende een willekeurig aantal 
dagen bij u houden, van één dag tot een 
volledige werkweek van vijf dagen. Alle 
opleidingen bevatten een schriftelijke en 
mondelinge toets voor alle deelnemende 
afgevaardigden om ervoor te zorgen 
dat het vereiste leerniveau wordt bereikt. 
Gedelegeerden die het vereiste minimale 
niveau behalen, ontvangen een certificaat 
als erkenning van hun prestatie. 
  
Hoewel we ons in de eerste plaats richten 
op ons eigen wereldwijde verkoopteam 
en dat van onze distributeurs, hebben 
we ook Hi-Force-producttraining voor 
eindgebruikers van onze producten. 

OPLEIDING
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Hi-Force is goedgekeurd door de ECITB (Engineering Construction Industry Training Board) voor de levering van 
opleidingen voor de integriteit van mechanische verbindingen (MJI) in overeenstemming met de industriële normen en 
richtlijnen.

De door ECITB goedgekeurde opleiders van Hi-Force beschikken over de technische en praktische kennis, en weten 
hoe ze deze opleidingscursussen moeten geven. Deze interne opleiders hebben jarenlange praktijkervaring in de 
olie-, gas- en petrochemische industrie (onshore en offshore), alsmede in stroomopwekking en in een groot aantal 
toepassingen in de bouwsector, waar de technologie van boutverbindingen vereist is. Ze zijn ook volledig opgeleid en 
bekwaam in het gebruik van de verschillende mechanische en hydraulische hogedrukgereedschappen die worden 
gebruikt om de opleidingscursussen te geven, in de zin van theoretische, praktische en vereiste technische testen 
(TMJI) zoals gespecificeerd en vereist door de ECITB, voorafgaand aan het afgeven van een certificaat van geslaagde 
deelname aan de deelnemer. 

OPLEIDING
ECITB-OPLEIDINGEN INTEGRITEIT MECHANISCHE VERBINDINGEN
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De technische inhoud van de MJI-trainingsmodules omvat:

` Integriteit van mechanische verbindingen (flens- en boutmaterialen, componenten, smeermiddelen, demontage, 
inspectie, montage)

` Veilig gebruik van hydraulische hogedrukapparatuur
` Algemeen gereedschapsonderhoud
` Juiste gereedschapsselectie

Hi-Force zal, als goedgekeurde aanbieder van ECITB-opleidingen, alle deelnemers die deze cursussen volgen, 
vakkundig opleiden. Alle cursussen zijn het meest geschikt voor deelnemers, die aangesteld zijn voor het uitvoeren 
van activiteiten met betrekking tot integriteit van mechanische verbindingen en flenzen, die betrekking hebben, of 
zouden kunnen hebben, op potentiële werkzaamheden met industrienormen, of specifieke eisen van klanten die 
industrienormen volgen.

Hi-Force kan indien nodig opleidingscursussen ontwikkelen en aanbieden die voldoen aan de specificaties van de 
klant. We zullen u graag adviseren over elke toepasselijke industrienorm. Neem voor meer informatie contact op met 
Hi-Force VK, of met uw regionale Hi-Force kantoor of lokale distributeur.

Gezondheid en veiligheid zijn van het allergrootste belang voor Hi-Force, omdat we er voortdurend naar streven 
niet alleen de vakkundigheid van personeel in boutverbindingen te handhaven, maar ook om het niveau verder 
te ontwikkelen en te verbeteren, om zo het potentiële risico op ongevallen of incidenten, daar waar mogelijk, te 
verkleinen.

OPLEIDING
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Hi-Force is lid van de ECITB en onze opleidingsschool en opleiders zijn goedgekeurd voor het geven van de volgende 
opleidingscursussen en technische testunits.

Deel 1 - Opleiding (Fase 1) – “Theoretisch en praktisch” – Duur 3 dagen

` MJI10 Handmatig vastgedraaide verbindingstechnieken
` MJI18 Hydraulisch vastgedraaide verbindingstechnieken
` MJI19 Hydraulisch opgespannen vastgedraaide verbindingstechnieken

Deel 2 - Technische testen (Fase 3) – “Theoretisch en praktisch” – Duur 1½ dagen

` TMJI10  Demonteren, Monteren en met de hand aandraaien van flenskoppelingen
` TMJI11  Demonteren, Monteren en met de hand aandraaien van Klemkoppelingen
` TMJI18  Demonteren, Monteren en opgespannen boutverbindingen (hydraulisch opspannen)
` TMJI19  Demonteren, Monteren en hydraulisch aandraaien van flenskoppelingen
` TMJI20  Demonteren, Monteren en met de hydraulisch aandraaien van Klemkoppelingen

OPLEIDING
ECITB-OPLEIDINGEN INTEGRITEIT MECHANISCHE VERBINDINGEN
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Het vier stappen proces voor ECITB-erkenning

De opleiding (fase 1) en technische tests (fase 3) worden aangeboden als twee afzonderlijke onderdelen van de totale 
cursus. De technische tests (fase 3) kunnen door de deelnemer meestal binnen 3 - 12 maanden na het voltooien van de 
opleiding (fase 1) worden afgelegd, en alleen pas nadat de betreffende deelnemer een reeks praktische oefeningen 
voor de werkplek heeft voltooid, die gerelateerd zijn aan de nieuwe opgedane vaardigheden en kennis uit de eerste 
opleiding (fase 1). Alle ECITB-trainingen zijn volledig gedocumenteerd en verdere details over de cursusinhoud zijn 
op verzoek beschikbaar. Alle deelnemers zullen zodra zij de opleiding bijwonen en hun ECITB erkenningscertificaat 
ontvangen, bij het succesvol afronden van de fasen 1, 2 en 3 worden geregistreerd bij de ECITB. 

Alle deelnemers met een ECITB-erkenning moeten om de drie jaar opnieuw beoordeeld worden (fase 4) om de 
geldigheid van hun certificering te behouden. Het duurt anderhalve dag om deze cursus te voltooien.

De toekomst

Hi-Force houdt voortdurend toezicht op ASME- en Europese richtlijnen, en alle wijzigingen die aangekondigd en 
doorgevoerd worden, zullen onder leiding van ECITB worden opgenomen in onze opleidingsmodules en, zoals vereist, 
worden toegepast.

Naleving door de bedrijven

Hi-Force ECITB-trainingsmodules voldoen aan de volgende opleidingsnormen en richtlijnen:

` ECITB MJI & TMJI Training & Testing Units (UK & International) (ECITB MJI en TMJI Opleiding- en Testmodules [VK & 
Internationaal])

` Step Change in Safety Mechanical Joint Integrity Route to Competence Guidance (Stappenplan in de Veiligheid van 
Integriteit van Mechanische verbindingen, Leidraad naar Vakkundigheid)

` BS EN 1591-4-2013:  Flanges and their joints – Part 4 Qualification of personnel competency in the assembly of 
bolted connections of critical service pressurised systems (Flenzen en hun verbindingen – Deel 4 Kwalificatie van de 
vakbekwaamheid van het personeel bij de montage van boutverbindingen van kritieke servicesystemen onder druk)

` ASME PCC -1-2013: Guidelines for pressure boundary bolted flange joint assembly (Richtlijnen voor bevestiging van 
flensverbindingen met drukbegrenzing)

` Energy Institute Guidelines for the management of the integrity of bolted flange joints for pressurised systems (Energy 
Institute Richtlijnen voor het beheer van de integriteit van vastgeboute flenskoppelingen voor druksystemen)

` BS EN 1591-1-2013: Flanges and their joints – Design rules for gasketed circular flange connections – Part 1 Calculations 
(Flenzen en hun verbindingen – Ontwerpregels voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen – Deel 1 
Berekeningen)

` BS EN 1591-2-2008: Flanges and their joints – Design rules for gasketed circular flange connections – Part 2 Gasket 
parameters (Flenzen en hun verbindingen – Ontwerpregels voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen – 
Deel 2 Pakkingparameters)

` BS EN ISO 27509: 2012 Petroleum & Natural Gas Industries – Compact flange connections with IX seal ring (2012 
Aardolie- en aardgasindustrie – Compacte flensverbindingen met IX-dichtingsring)

` BS EN 1515-2: 2001: Flanges and their joints. Bolting. Classification of bolt materials for steel flanges, PN designated 
(Flenzen en hun verbindingen. Boutverbindingen. Classificatie van boutmaterialen voor stalen flenzen, PN-aanduiding)

OPLEIDING
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Als snelgroeiende producent en leverancier van hydraulische hogedrukgereedschappen, erkent Hi-Force de zeer 
belangrijke rol die service en reparatie na verkoop speelt bij het realiseren van toekomstige omzetgroei. Uiteindelijk is 
het volledige succes van het merk Hi-Force niet alleen afhankelijk van het produceren en leveren van gereedschappen 
van de hoogste kwaliteit en prestaties, maar ook van het feit dat gebruikers van onze producten toegang hebben 
tot een hoogwaardige after-sales service met gemakkelijk beschikbare reserveonderdelen, waar ook ter wereld. Om 
deze normen te behalen, benoemen we de voortdurende bezetting van volledig uitgeruste Hi-Force Service Centers, 
bemand door volledig opgeleide service- en reparatietechnici, als een topprioriteit. Om dit te bereiken heeft Hi-Force 
geïnvesteerd in het bieden van modulaire trainingen, een correcte service en reparatie van het complete assortiment, 
en is daar trots op.

Hi-Force Service en reparatie opleidingscursussen zijn voornamelijk beschikbaar voor ons wereldwijde 
distributeursnetwerk en zijn ontworpen om onze distributeurs in staat te stellen de hoog aangeschreven Hi-Force 
Authorized Service Center-erkenning te behalen. Om dit te bereiken, moeten onze distributeurs personeel sturen voor 
opleiding, en een volledig uitgeruste Service Center-faciliteit opzetten in hun eigen gebouwen. Alle Hi-Force-kantoren 
over de hele wereld beschikken over een volledig uitgeruste Service Center-faciliteit en in de toekomst zullen bepaalde 
onderdelen van onze opleidingscursussen voor service en reparatie beschikbaar worden gemaakt via ons regionale 
Office-netwerk.

OPLEIDING
OPLEIDINGEN VOOR SERVICE EN REPARATIE
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Het vestigen van een door Hi-Force geautoriseerd servicecentrum biedt vele voordelen aan onze distributeurs, 
waaronder een hogere inkomstenstroom, door betaalbare service- en reparatiewerkzaamheden, grotere 
loyaliteit van klanten, opgedaan met de voordelen van het aanbieden van volledige after sales-ondersteuning, 
bevoegdheid om garantiewerk uit te voeren namens Hi-Force, en natuurlijk de extra mogelijkheid om te investeren in 
gereedschapsverhuur, aangezien een servicecentrum van cruciaal belang is om deze extra activiteit te ondersteunen. 
Om onze doelen voor het opzetten van een professioneel, wereldwijd netwerk van geautoriseerde servicecentra te 
helpen realiseren, bieden we onze distributeurs verschillende financiële prikkels om hen te helpen een erkend Hi-Force-
servicecentrum te worden.

Ook kunnen we opleidingen voor service en reparatie van onze producten aan eindgebruikers bieden, die liever 
hun eigen interne reparatiefaciliteiten hebben. Eén van de grote voordelen van de modulair ontworpen Service- en 
Reparatieopleidingen is dat we opleidingen kunnen aanpassen aan specifieke, individuele eisen van klanten van onze 
eindgebruikers.  

Zoals met al onze Hi-Force opleidingspakketten, bieden we een mix van theoretische opleiding met volledige praktische 
opleiding, binnen één aangewezen opleidingsschool. Onze opleiders hebben een enorme ervaring in alle aspecten 
van de cursussen die we bieden. Neem contact op met uw plaatselijke Hi-Force-kantoor voor meer informatie over al 
onze eersteklas opleidingspakketten.

OPLEIDING



www.hi-force.com24

Hi-Force biedt meer dan 2000 standaardproducten en maatoplossingen om aan uw projecteisen te kunnen voldoen;

Hydraulische cilinders
Pagina 5 van de Productcatalogus

Het uitgebreide assortiment van Hi-Force hydraulische 
cilinders biedt een ruime keuze aan opties op het gebied 
van capaciteit, slaglengte en enkele of dubbele werking, 
stalen of aluminium constructie, holle zuigers met centrale 
opening en diverse mechanische storingsveilige borgringen. 
Alle modellen hebben een maximale werkdruk van 700 bar 
en de capaciteiten variëren van 4,5 ton tot 520 ton, met 
speciale ontwerpcilinders die ook op aanvraag verkrijgbaar 
zijn.

Hydraulische pompen
Pagina 27 van de Productcatalogus

Het Hi-Force-gamma van handmatige en aangedreven, 
hydraulische pompen bestaat uit 141 standaardmodellen 
met extra fabrieksopties van elektrische magneetkleppen 
en motoren van 60 Hz. Het gamma biedt handmatig, 
accu-, elektrisch, lucht- en met benzinemotor aangedreven 
opties die gebruikt kunnen worden tot een maximale 
druk van 700 bar, met uitzondering van het HPX-
handpompgamma dat nog hogere uitgangsdrukopties 
biedt, voor gespecialiseerde toepassingen met ultrahoge 
druk. Zowel de handmatige als de aangedreven 
pompopties zijn beschikbaar in eenfase of tweefase 
uitgangsdebiet en het uitgebreide gamma en de keuze 
van beschikbare modellen garandeert dat de gebruiker de 
beste Hi-Force pomp voor de toepassing kan selecteren.

Ook verkrijgbaar zijn de synchrone hefsystemen met vaste 
of variabele snelheidsregeling, die zijn ontworpen voor het 
nauwkeurig optillen en laten zakken van zware lasten met 
behulp van meerdere gesynchroniseerde hydraulische 
cilinders. Het systeem kan 4 tot 32 hijspunten besturen 
in verschillende bedieningsmodi, inclusief handmatig, 
voorbelast, automatische bediening, drukverlaging, 
zwaartepunt en indicatieve weging.

Systeemonderdelen
Pagina 55 van de Productcatalogus

Het Hi-Force assortiment van systeemonderdelen is 
ontworpen en vervaardigd om alle essentiële accessoires 
te leveren die nodig zijn om het benodigde hydraulische 
hogedruksysteem te realiseren.
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Krikken
Pagina 67 van de Productcatalogus

Het Hi-Force-gamma van hydraulische krikken biedt 
een ruime keuze aan hijscapaciteiten, gesloten en 
verlengde hoogtes, materiaalconstructie en design. Van 
een goedkoop basisassortiment van stalen fleskrikken tot 
zelfstandig aangedreven aluminium en op afstand met 
pomp aangedreven, stalen teenkrikken en compacte, 
lage krikken voor toepassing in kleine ruimtes, het Hi-Force 
gamma van hydraulische krikken biedt de gebruiker een 
ruime keuze aan opties voor elke toepassing. Alle krikken 
worden gebruiksklaar en gevuld met olie geleverd.

ToughLift-kriksystemen
Pagina 73 van de Productcatalogus

Het Hi-Force Toughlift-kriksysteem biedt gebruikers de 
eenvoudigste en veiligste hefmethode voor zware 
fabrieks- en constructievoertuigen in de mijnbouw- en 
constructie-industrie en voor spoorlocomotieven als er 
kritieke onderhoudswerkzaamheden of reparaties na 
defecten uitgevoerd moeten worden. De Hi-Force Toughlift, 
die momenteel wereldwijd geproduceerd wordt, is 
geschikt voor het heffen van de zwaarste voertuigen, en is 
beschikbaar met hefcapaciteiten van 50, 100, 150 en 200 
ton.

Rollers
Pagina 163 van de Productcatalogus

Het Hi-Force assortiment van rollers biedt keuze uit zes 
verschillende ontwerpen, allen vervaardigd om een 
flexibele en betrouwbare oplossing te bieden voor 
het verplaatsen van zware lasten. Er is ook een breed 
assortiment accessoires zoals draaiplateaus, stabilisatoren, 
afstandshouders en stuurstangen beschikbaar.

Persen
Pagina 171 van de Productcatalogus

Het Hi-Force assortiment van werkplaatspersen biedt 
een keuze uit modellen met capaciteiten van 10 tot 
200 ton, geleverd met alle benodigde hydraulische 
onderdelen, gereed voor onmiddellijk gebruik. Er is een ruim 
assortiment aan hydraulische systemen beschikbaar, van 
eenvoudige handbediende pompen tot lucht- of elektrisch 
aangedreven versies.
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Momentgereedschap
Pagina 79 van de Productcatalogus

Het uitgebreide assortiment Hi-Force 
momentgereedschappen omvat handmatige 
momentsleutels en multipliers, pneumatische 
momentsleutels, vierkant en zeskant aangedreven 
hydraulische momentsleutels, die allemaal in staat 
zijn om nauwkeurige en correct aangestuurde 
boutkoppelbelastingen te leveren, in een grote 
verscheidenheid aan industriële toepassingen. 
Om te kunnen werken met deze gecontroleerde 
boutmomentgereedschappen is er tevens een uitgebreid 
assortiment aanvullende artikelen beschikbaar, 
waaronder zware doppen, verlengde reactiearmen, 
zeskantverloopbussen, terughoudsleutels, hydraulische 
momentsleutelpompen, slangen en slanghaspels.

Boutspanners
Pagina 103 van de Productcatalogus

Het Hi-Force assortiment hydraulische tapboutspanners 
omvat zowel veerbelaste als terugtrekspanners met 
handmatige bovenzuiger , onderwaterspanners, 
hydraulische spanmoeren, speciale ontwerpspanners 
volgens klantspecificaties, samen met een reeks 
handmatige en pneumatisch aangedreven hydraulische 
boutspanpompen, slangen en accessoires. Het modulaire 
ontwerp van Hi-Force hydraulische tapboutspanners stelt 
de gebruiker in staat om een maximaal bereik van de 
boutmaten te gebruiken, welke afgedekt worden door 
verwisselbare accessoires voor meerdere boutmaten, 
van elke grootte van de laadcel van de hydraulische 
boutspanner.

Moerensplijters en -spreiders
Pagina 121 van de Productcatalogus

Het Hi-Force-gamma van hydraulische moersplijters 
biedt het perfecte antwoord op het verwijderen van 
versleten, beschadigde of gecorrodeerde bevestigingen. 
Gemaakt van hoogwaardig staal omvat het gamma 
enkelwerkende en dubbelwerkende versies, ontworpen 
voor het splijten van zeskantmoeren van 17 mm tot 136 
mm AF-maat. Het bereik van de flensspreiders biedt 
mechanische en hydraulische spreidopties en biedt de 
ideale oplossing voor het veilig openen van flenzen in de 
marine- en olie- en gasindustrie.
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Hydrotestpompen
Pagina 131 van de Productcatalogus

Het Hi-Force-assortiment hydrotestpompen biedt keuze 
uit twee snelheden met handbediende modellen, met 
een maximale uitvoerdruk tot 1000 bar, door middel van 
een uitgebreid assortiment luchtaangedreven modellen 
met een uitvoerdruk tot 2.931 bar. Alle luchtaangedreven 
modellen kunnen, indien nodig, ook in de fabriek worden 
uitgerust met een geïntegreerde kaartrecorder. Zowel 
handmatige als luchtaangedreven versies kunnen in de 
fabriek ook worden uitgerust met speciale afdichtingen, 
vervaardigd van viton en ethyleen-propyleen voor gebruik 
met speciale vloeistoffen of chemicaliën.

Trekkersets
Pagina 141 van de Productcatalogus

Het uitgebreide assortiment Hi-Force hydraulische trekkers 
omvat modellen met een trekkracht van 10 tot 220 ton, 
met een grote verscheidenheid aan trekconfiguraties, 
waaronder 2 en 3-weg trekkers, interne trekkers, 
lagerscheiders, allemaal geleverd met de nodige 
hydraulische onderdelen. Daarnaast biedt Hi-Force 
hydraulische pen- en bustrekker en gereedschapskits voor 
installeren.

Krimptangen en Snijders
Pagina 151 van de Productcatalogus

Het Hi-Force assortiment hydraulische 
krimpgereedschappen biedt keuze uit onafhankelijke 
handbediende gereedschappen met ingebouwde 
hydraulische pomp, krimpkoppen voor gebruik op afstand 
met een handmatige of aangedreven hydraulische pomp, 
en met gereedschappen op accu's. Alle modellen zijn 
geschikt voor het correct krimpen van een breed scala 
aan elektrische verbindingen met kabels. Hi-Force biedt 
ook een reeks hydraulische cutters, met een keuze uit 
ingebouwde of externe hydraulische pomp.

Gespecialiseerde gereedschappen
Pagina 175 van de Productcatalogus

Hi-Force gespecialiseerde gereedschappen omvatten 
hydraulische perforators en hydraulische buigijzers. Alle 
gereedschappen hebben een maximale werkdruk van 700 
bar en zijn geschikt voor gebruik met Hi-Force pompen en 
accessoires uit het standaard assortiment. 
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