VERHUUR VAN MEETINSTRUMENTEN
Wij verhuren, verkopen en kalibreren technisch hoogwaardige meetinstrumenten,
test- en inspectieapparatuur. Daarnaast verrichten wij uw metingen op locatie.

VERHUUR EN VERKOOP

KALIBRATIE SERVICE

METESCO.NL | SHARING MEASURING SOLUTIONS

METEN OP LOCATIE

OVER METESCO NEDERLAND
Meetoplossingen voor alle technische professionals

WIJ VERHUREN, VERKOPEN EN KALIBREREN TECHNISCH
HOOGWAARDIGE MEETINSTRUMENTEN, TEST- EN INSPECTIEAPPARATUUR. DAARNAAST VERZORGEN WIJ METINGEN OP
LOCATIE.

UW VOORDELEN
 Meer dan 40 jaar ervaring in sensoren
en meetsystemen

Metesco verricht kalibraties aan een diversiteit aan meetinstrumenten. Producten die wij leveren worden gebruikt in de
industrie, bouw, elektrotechniek en installatietechniek, chemie,
off-shore en productiebedrijven.

 Branchespecifieke kennis over eisen en certificeringen
 Grote voorraad en snelle levertijd
 Ontwikkeling van maatwerk sensoren en
meetsystemen

ONZE MEDEWERKERS
Medewerkers van Metesco® Nederland BV beschikken over
ruime ervaring in het adviseren en zoeken naar klantgerichte totaaloplossingen op meet-, test- en inspectiegebied. Wij
vertegenwoordigen een aantal bijzondere merken en producten in de Benelux en hebben korte communicatielijnen met
leveranciers en hanteren korte levertijden. Daarnaast staan wij
voor een continue kwaliteit, betrouwbaarheid en een bovengemiddelde dosis klantgerichtheid.

 Deskundig advies en adequate customer support
 Service gericht met in-house kalibratie faciliteiten
 One-stop-shop ervaring voor uw sensoren
en meetinstrumenten
 Turn-key meetoplossingen voor uw meetuitdagingen
 Meten en ondersteuning op locatie
EXTRA INFORMATIE

Juist omdat wij een dienstverlener zijn en bij Metesco staat
het begrip kwaliteit en service bovenaan. De producten van
Metesco voldoen aan de maximale eisen van veiligheid,
kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit realiseren wij door interne
controles met herleidbare calibrators of standaarden.

 	 metesco.nl/over-metesco
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SHARING MEASURING SOLUTIONS

Wij garanderen dat alle meetinstrumenten ruimschoots voldoen
aan de door u gestelde eisen.
METEN OP LOCATIE
Op locatie verrichten wij inspecties en verschillende metingen. U
kunt hierbij denken aan data acquisitie tracjecten, vervormingsmetingen, wapeningdetectie, flowmetingen en zwaartepuntbepaling. Deskundig, transparant, flexibel en slagvaardig. Wij
zijn altijd bereikbaar voor (telefonische) ondersteuning en
assistentie tijdens uw metingen.

VERHUURPROGRAMMA
Metesco is een internationaal georiënteerd bedrijf met vertegenwoordigingen van diverse buitenlandse fabrikanten en is
opgericht door mensen die zich iedere dag opnieuw inzetten
voor het leveren van oplossingen. Wij verhuren enkel aan
bedrijven, niet aan particulieren.
ZO WERKT METESCO
Meetapparatuur gebruikt u voor vergelijking of vastleggen
van gegevens waarbij deze waarden ondubbelzinnig moeten
worden geregistreerd en vooral duidelijk zijn. Betrouwbaarheid,
bedrijfszekerheid en nauwkeurigheid spelen een rol en dat
is waar Metesco sterk in is. Verhuur van meetapparatuur met
het beste advies. Verkoop van meetapparatuur met support en
kalibratie. Inspecties en onderhoud op locatie.

VERKOOP MEETINSTRUMENTEN

METESCO ONTZORGT
Metesco levert geen instrumenten om te meten, maar wij
leveren een oplossing om uw resultaat wat u voor ogen hebt
te realiseren. Verkopen heet bij ons ook dienst-verlening,
wat iets compleet anders is als een doos over de toonbank
schuiven. Wij bieden u als klant véél meerdan alleen een
doos met apparaat en een factuur.

VERHUUR MEETINSTRUMENTEN

KALIBRATIE SERVICE

Meten, Testen & Controleren doet u samen met Metesco
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VERHUUR MEETAPPARATUUR
WANNEER U MEETAPPARATUUR NODIG HEEFT MAAR NIET
VOOR LANGERE TIJD OF REGELMATIG GEBRUIK IS HUREN
EEN ZEER AANTREKKELIJKE OPTIE.
De kosten liggen vanzelfsprekend lager dan bij de aanschaf
van specialistische instrumenten. Er zijn ook geen onderhoudskosten van toepassing. Wij verhuren instrumenten als
loadcells, testklokken, drukmeters, netanalysers, torsiemeters,
flowmeters en andere apparaten voor elke denkbare situatie.
Wij verhuren vooral draagbare apparatuur zodat deze makkelijk is mee te nemen voor- en na het afnemen van de meting.
Daarnaast kunnen wij de gewenste meting op locatie voor u
uitvoeren. Onze medewerkers dragen zorg voor een snelle,
efficiënte en correcte uitvoering van uw opdracht.

ONS LEVERINGSPROGRAMMA
Metesco Nederland verhuurt technologisch hoogstaande
portable meetapparatuur. In het uitgebreide verhuurbestand
vindt u dataloggers, clamp-on flowmeters, drukdozen en
testklokken, maar ook meetapparatuur voor gebruik in de
elektrotechniek. Alle apparatuur wordt geleverd met een
recent kalibratie certificaat.
Meetinstrumenten worden na retourname jaarlijks tientallen
malen gecontroleerd en gekalibreerd waardoor u altijd de
zekerheid heeft van een correct werkend instrument.
Meetapparatuur inhuren is een mogelijkheid die steeds meer
bedrijven ontdekken als aanvulling of alternatief voor het
kopen en het in eigen beheer houden van meetapparatuur.
U heeft geen omkijken meer naar kalibraties en herkalibratie data.
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VERKOOP MEETAPPATARUUR
BIJ ONS KUNT U UITERAARD OOK MEET- EN INSPECTIEAPPARATUUR KOPEN. WIJ VERKOPEN ALLE PRODUCTEN
EN MERKEN DIE WIJ VERHUREN. DE NADRUK VAN ONS
VERKOOPPROGRAMMA LIGT OP DRAAGBARE MEET- EN
INSPECTIE INSTRUMENTEN.
Natuurlijk adviseren wij u op het juiste moment wanneer de
frequentie van huren dusdanig is dat aankoop voor u voordeliger is, dan wel bieden wij u een optie tot huur of koop. Het
voordeel van huren is dat u apparatuur in de praktijk kunt
testen om na te gaan of deze voldoet aan uw situatie om
deze vervolgens nieuw aan te kopen, al dan niet bij Metesco.
De apparatuur die wij verkopen is bij ons door en door
bekend waardoor wij u optimaal kunnen bedienen. Ook
adviseren wij u over de beste keuze voor gebruik binnen uw
bedrijf, elke situatie is immer anders. Bij vragen wordt u bij
Metesco snel geholpen door een deskundige medewerker.

KALIBRATIE SERVICE
Wij kalibreren en certificeren uw meetinstrumenten volgens
de fabrieksspecificaties, de geldende normen of uw eigen
specifieke toleranties. Uw gekalibreerde meetinstrumenten
voorzien wij van een kalibratie sticker met de laatste kalibratiedatum en herkalibratie advies datum. Daarnaast verstrekken wij een certificaat met alle relevante gegevens over de
gekalibreerde apparatuur en de uitkomst van de kalibratie.
Uw aangeboden apparatuur dient te zijn voorzien van een
uniek en goed leesbaar vloot- of identificatienummer waarnaar wij refereren op het certificaat. Dit nummer kunnen
wij desgewenst aanbrengen. Met een kalibratiecertificaat
kunt u aantonen dat uw meetinstrument regelmatig wordt
gecontroleerd en op moment van kalibratie ook daadwerkelijk
correct functioneert.

WIJ KALIBREREN VOOR U ONDER ANDERE:








Omdat wij vrijwel alle kalibraties intern kunnen uitvoeren,
kunnen wij een korte doorlooptijd afgeven. Normaliter hanteren wij ongeveer 1 week, maar in overleg kan dit sneller.

Temperatuur
Luchtvochtigheid
Druk
Spanning & Stroom
Weerstand
Kracht
Massa

EXTRA INFORMATIE

 metesco.nl/diensten
 metesco.nl/kalibratie
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Debiet
Versnelling
Geluidsdruk
Hardheid
Materiaaldikte
Afstand
Geometrie

DIVERS AANBOD EN ASSORTIMENT
Metesco biedt een breed assortiment branche specifieke meetoplossingen aan

Metesco Nederland heeft een uitgebreid aanbod meetinstrumenten in het verhuurprogramma. Deze instrumenten
worden gebruikt door bedrijven uit verschillende branches
zoals: on- en offshore, voedingsmiddelenindustrie, civiele
techniek, bouw & waterbouw, installatietechniek, procesindustrie, ingenieursbureaus en overheid.

De volgende merken zijn onder anderen bij ons verkrijgbaar:
Leica, Hegewald & Peschke, HT Instruments, Laumas,
Tractel, Ahlborn Almemo, Fluke, Megger, Graphtec,
Tritex, Krautkrämer, Testo, Micronics, Greyline, Flexim,
Hilti en Proceq.

Wij hebben verschillende distributieschappen van hoogstaande fabrikanten van meetinstrumenten en kunnen snel
leveren vanuit een zeer groot verhuur- en verkoopaanbod.

ARBO
Meetinstrumenten gericht op het monitoren
van de gezondheid, veiligheid en het welzijn
van werknemers. In Nederland vastgelegd in
de ARBO wet.

ELEKTROTECHNIEK
Uitgebreid assortiment aan meetinstrumenten voor toepassing in de elektrotechniek. Power quality meters,
installatietesters, PAT Testers, netwerktesters
en micro ohm meters en zijn veel gekozen
instrumenten in deze productgroep.

ATEX MEETINSTRUMENTEN
Uitgebreid leveringsprogramma ATEX
gecertificeerde meetapparatuur voor gebruik in
ATEX zone 0, 1/21 en 2/22. Bijvoorbeeld telefoons,
camera‘s, flowmeters en calibrators.

DATALOGGERS
Vele soorten dataloggers zijn bij ons voorradig.
Deze kunnen worden ingezet voor allerlei
uitéénlopende toepassingen. Denk aan: debiet,
kracht, massa, temperatuur, versnelling, druk,
verplaatsing, en luchtvochtigheid.

BOUW & CIVIEL
Voor metingen in Bouw & Civiel heeft Metesco een
verscheidenheid aan meetinstrumenten beschikbaar.
Gericht op het detecteren van wapeningstaal en
kabelwerken. Ook hebben we instrument voor
controle van algehele betonkwaliteit.

FLOW & DEBIETMETER
Clamp-on flowmeters voor debiet- en
energiemetingen vanaf de buitenzijde van uw leiding.
Geen inbreuk op uw proces. Ook hebben wij meters
voor toepassing binnen ATEX, hydrant flometers
en TA meters voor u.
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WAAROM HUREN BIJ METESCO NEDERLAND?
De nieuwste apparatuur

Levering inclusief kalibratierapport

Deskundig advies

Adequate customer support

Breed assortiment

Hoogwaardige product kwaliteit

Snelle levertijd

Jarenlange praktijk ervaring

THERMOGRAFIE
Warmtebeeld camera‘s die infraroodbeelden
opslaan als foto. De temperatuurverschillen worden
zichtbaar en geven indicatie van thermische lekkage
in spouwmuur isolatie of warmte ontwikkeling door
bijvoorbeeld wrijving.

INSPECTIECAMERA‘S
(Leiding) inspectie apparatuur van merken als
Redlake, Chronos, Wohler en Pearpoint. (ATEX) camera‘s,
endoscopen, high-speed & slowmotion camera‘s en
leiding inspectiecamera‘s. Instrumenten zijn voorzien
van logfunctie en eenvoudige uitlezing.

KLIMAAT & TEMPERATUUR
Professionele windkracht en -richting meters.
Deze kunnen aangesloten worden op display,
printer of een pc. Ook hebben wij WBGT meters,
CO2 meters een temperatuur & luchtvochtigheidmeters.

DRUKMETERS- & RECORDERS
Drukmeters en drukrecorders gericht
op het real-time aflezen van de druk in uw leiding
of systeem. Ook het monitoren van eventuele drukval
kan worden bepaald. Gecombineerd met digitale
opslag of printer.

NDO TECHNIEK
Meetinstrumenten voor meten op non-destructieve wijze.
Van materiaaldiktemeters, laagdiktemeters of uitlijnapparatuur voor machines tot ankertesters voor hijsogen en
hypernauwkeurige non-contact trilling- en verplaatsings
metingen in een videobeeld.

KRACHT & KOPPEL
Wij zijn specialist op het gebied van kracht en
loadcells. Denk hierbij aan: drukdozen, kraanwegers,
ringloadcells, trek/druk en ATEX loadcells. Ook leveren
wij weegsets voor zwaartepuntbepaling.
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Nederland
België
Duitsland

METESCO | SHARING MEASURING SOLUTIONS
België
Metesco België B.V.
Belgie
Telefoon: +32 (0)3 808 1458
Email: info@metesco.be

Duitsland
Metesco GmbH
Dieselstraße 2
65779 Kelkheim
Duitsland
Telefoon: +31 (0)3 808 1458
Email: info@metesco.de

2022-09-0001

Nederland
Metesco Nederland B.V.
Oosterparkweg 35G
2985 SX Ridderkerk
Nederland
Telefoon: +31 (0)78 651 11 17
Email: info@metesco.nl

Meer informatie kunt u
vinden op www.metesco.nl

Part of

