
The perfect fit for 
rubber solutions



Philippe Jans nv levert duurzame rubber producten voor industriële 
toepassingen. Wij bieden een kwalitatief gamma van A-merken aan, die 
ons ondersteunen met een Europese productie-eenheid, labo en R&D. 
Met deze partners staan wij garant voor de steeds strengere normen.

Philippe Jans onderscheidt zich door een direct 1-op-1 contact en 
service van een gemotiveerd team dat garant staat voor kwaliteit 
en de nieuwste know-how.

Met onze technisch uitgeruste werkplaats en opslagcapaciteit 
kunnen we service op maat bieden en niet-standaard afmetingen 
op korte termijn aanleveren. Standaard artikelen zijn voorradig of 
houden wij in afspraak met de klanten in stock.

KNOW HOW
Iedere technische industrie heeft vandaag op één of andere 
manier wel te maken met het transporteren van een medium. 
Bij elke verwerking komt er een flens, een deur, een pomp, een 
afsluiter, enz ... aan te pas. Dit vraagt om een perfecte dichting 
of flexibel waarover Philippe Jans de nodige kennis beschikt.
Bij Philippe Jans krijgt elke medewerker regelmatig bijscholing 
en updates over producten en kennis in dichtingen en 
flexibels. 
 
SUSTAINABILITY
Sustainability begint bij duurzaam basismateriaal inkopen.
De inspanningen van Philippe Jans beginnen al bij de 
kwaliteitseisen die het oplegt aan de leveranciers van 
basismaterialen.

Een voorbeeld: rubber is niet genormaliseerd. NBR of Nitrile 
mag zo genoemd worden indien er ACN in verwerkt is. 
Het percentage ACN wordt nergens voorgeschreven.
Deze hoeveelheid is van groot belang en beïnvloedt 
de levensduurte, de chemische - en 
temperatuursbestendigheid. 
 
HISTORIEK
Philippe Jans nv is een familiale onderneming.  
Het bedrijf werd opgericht in 1949 met het 
verhandelen van dichtingsmaterialen.
In de loop der jaren werd er geïnvesteerd in 
nieuwe machines en de uitrusting van een werkplaats. 
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige leveranciers 
en een up-to-date voorraad die alsmaar groeit.

Waarom is Philippe Jans
de perfecte fit?

JAAR

www.philippejans.be

ADVIES
EN KENNIS

• Technisch opgeleide medewerkers

• Probleemoplossende engineering 

• Materiaal advies per toepassing

• Nauwe samenwerking met partners

• EU leveranciers – Labo en R&D

STOCK
• Standaard slangen en koppelingen

• Klant specifieke stock (afroep)
TESTEN, 

IDENTIFICATIE, 
REINIGEN,… 

• Afstoppen

• Weerstand meten

• Voorbeeld markage

 VO193261
 PJ221019
 TESTDRUK: 15BAR

OP MAAT
• Directe service in eigen   
 montageatelier 

• Homogene oplossing met  
 A-merken

• Persen, klemschaalmontage,…



MAINTENANCELAGE DRUK SLANGEN 

• Europese productie
• Ontwikkeld met oog op gebruiksgemak
• Composietslangen
• UPE/FEP binnenwand
• PTFE Lined koppelingen
• EN 12115
• EN 13765

CANALKLER 250S

CHEMIE / PETROCHEMIE

Water Afzuiging gassen

Lassen Stoom

Lucht

Verfspuiten

• Zeer slijtvast
• Zeer knikvast
• Met textielinlage = veiliger
• Energie efficiënter

www.philippejans.be



• Integrale doorgang
• L WHIP versie
• Textiel versie

• Grondzuigslang
• ATEX gekeurde binnenwand
• 2 hardheden, 2 lengtes

• Handelbaar
• Goede buigradius
• Lange levensduur

TRELLVAC EXCAVATORPULSOR betonpompslang

TRELLVAC HANDLER

SLIJTVAST SLIJTVAST Performer

PERFORMER CERAMIC

Performer met END-FLEX®
De geïntegreerde flens END-FLEX® is een losse fles 
ingewerkt in de slang die een perfecte dichting 
garandeerd en uitstekend resistent is aan druk. 

Performer met BLOC-END® montage
De BLOC-END® koppeling op basis van twee halve 
klemschalen is speciaal ontwikkeld voor montage 
ter plaatse. 

60 shore 

 

40 shore 

 

WIS - slijtagecontrolesysyteem

• 10x langere levensduur dan gewone rubber slang
• 4x flexibelere dan andere ceramische slangen

www.philippejans.be



PTFE COMPOSIET SLANGEN - Trellflex

Gladde slang

Gegolfde slang

Koppeling “PTFE lined”

Halve klemschalen Persen

UTS - Universal Trellenborg shank
Dit Trelleborg systeem maakt het hergebruiken
van de bestaande koppeling mogelijk.

Halve klemschalen 
(aluminium of roestvast staal)

Standaard

Guillemin
symmetrical 
couplings 

CAM couplings STORZFixed or swivel
flanges 

TW BSP or NPT thread couplings 
 

Epsilon dry break koppeling 

3	 Lekvrije koppelingen
3	 Dry-break
3	 Volle doorlaat
3	 Dichtingen vervangen in 10’

Drycon koppeling

3	 Pop up systeem
3	 Behuizing in Aluminium, Messing of Inox
3	 1” tot 3”
3	 Uitwisselbaar 

HIGH PERFORMANCE

KOPPELINGEN 

PU SLANGEN

• Verschillende wanddiktes ±: 
  - L 0.75mm
  - H 1.45mm 
  - XL 2.5mm
• Foodgrade
• RVS Spiraal

www.philippejans.be



COMPENSATOREN TRILLINGSDEMPERS

RUBBER Teguflex METAAL

Type A Type B Type C Type D Type E

CILINDISCHE TRILLINGSDEMPERS

TECHNISCHE TRILLINGSDEMPERS

Volgende gegevens zijn essentieel bij het bepalen 
van een trillingsdemper:
•  Type machine
•  Gewicht en gewichtsverdeling
•  Aantal steunpunten
•  Stoorfrequentie (laagste toerental, aantal slagen,...)

MAATWERK

• Op maat
• Toepassing specifiek
• Vacuüm ring
• Geleider voor abrasieve toepassingen
• Textiel, PTFE,… 

• Concept engineering
• Kleurcode per toepassing
• Stalen of Inox flenzen
• Verschillende inbouwlengtes

www.philippejans.be



HOGE DRUK SLANGEN

PREMIUM - Aeroquip STANDAARD - WINNEREATON AEROQUIP, de hydraulische flexibel met de hoogste bedrijfszekerheid. EATON WINNER, de economische oplossing voor uw hydraulische toepassing.

KOPPELINGEN KOPPELINGEN

• Uit 2 stuks, non-skive
• Zilverbehandeling, Chroomvrij voor corrosie resistentie

LifeSense

Operating 
pressure

Bend radius

Abrasion 
resistance

Impulse life

Operating 
temperature

Specs & Type 
approvals

LifeSense

Operating 
pressure

Bend radius

Abrasion 
resistance

Impulse life

Operating 
temperature

Specs & Type 
approvals

Werkdruk

Buigradius

Slijtvastheid

Levensduur

Werktemperatuur

Specs en keuringen

• Uit 1 stuk, voorgemonteerde huls
• DURA-KOTE behandeling voor corrosie resistentie

Premium Standaard

www.philippejans.be



WALTERSCHEID

WALPro
WALPro Snijring voorzien van 
2 snijvlakken gecontroleerde 
eindmontage.

WALRing
Snijring voorzien van 2 snijvlakken 
met dichting machinale montage

WALFORMplus
Koud vervormen van buis
met dichting good better optimal
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WALRING™

WALFORMplus™

WALPRO™

Innovatie 
M-WF385-EX1 according 
to ATEX rule

3	 BSP
3	 Metrisch
3	 JIC
3	 NPT
3	 e.a.

H5000 Series (stainless steel) MLFF Series (stainless steel)
ISO 16028 Flat Face/Dry Break

Elastische verbindingsstukken 
voor lagedruk buisleidingen

ADAPTERS EATON FLEXMASTER EATON 

SYNFLEX

HANSEN TUTHILL GROMELLE

THERMOPLASTISCHE SLANGEN EATON

SNELKOPPELINGEN EATON 

SNIJRING KOPPELINGEN EATON

www.philippejans.be



Philippe Jans nv
Industriezone “Ter Straten”
Ter Stratenweg 14
B-2520 Ranst-Oelegem
www.philippejans.be

Tel  +32 (0)3 470.13.90
Fax +32 (0)3 470.13.97
info@philippejans.be

direct contact

The per fect fit  for rubber solutions


