
Eekels realiseert elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige oplossingen voor 
de scheepsbouw en de industrie. 
Inmiddels heeft Eekels meer dan 100 jaar 
ervaring in beide marktsegmenten, 
Marine & Offshore en Industrie & Infra.  
Met meer dan 550 medewerkers behaalde 
Eekels in 2015 een omzet van bijna  
80 miljoen euro.  Een groeiend deel  
van de omzet komt uit het buitenland.

Onderdeel TBI 
Eekels is onderdeel van TBI. Dit omvangrijke 
netwerk van ondernemingen is actief in Techniek, 
Bouw en Infra. De ondernemingen opereren zowel 
zelfstandig als via samenwerkingsverbanden. 
Met 5.800 medewerkers realiseerde TBI in 2015 
een omzet van € 1.557 miljoen. 

Expertise
Eekels bezit specifieke expertise op het gebied van 
onder meer elektrotechnische aandrijfsystemen, 
walstroomaansluitsystemen, scheepssystemen 
(waaronder alarm- en monitoringsystemen)  
en procesautomatisering. 
Met de unit Mechanical beschikt Eekels bovendien 

over 60 jaar ervaring met gespecialiseerde 
apparatenbouw en mechanische service- en 
onderhoudswerkzaamheden. 
Eekels kan complexe projecten compleet verzorgen, 
van engineering, panelenbouw en installatie tot en met 
inbedrijfstelling, onderhoud en service.

Eekels Technology B.V.
Albert Plesmanlaan 2  
9615 TH Kolham
Postbus 4 
9600 AA Hoogezand

Tel. +31 (0)88 799 1 799

E-mail: sales.industrie@eekels.com
www.eekels.com

Vestigingen
Dienstverlening voor het segment Industrie 
& Infra concentreert zich op Nederland en 
Noord-Duitsland. In Nederland heeft Eekels een 
hoofdvestiging in Kolham en vestigingen in Emmen, 
Joure en Kleve (Duitsland). 

Daarnaast heeft Eekels met name voor het 
segment Marine & Offshore een vestiging in 
Galati in Roemenië en vestigingen en vertegen-
woordigingen in Europa, Azië en Amerika. 
Kijk voor meer informatie op de website.
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Eekels is stevig geworteld in de regio. Dat is goed te zien aan onze opdrachtgevers en referentie- 
projecten. Veel traditioneel noordelijke industrieën hebben in de afgelopen decennia een  
forse (technische) ontwikkeling doorgemaakt en Eekels heeft daarin vaak een rol gespeeld.  
Behalve naar de procesindustrie vinden Eekels diensten en systemen ook regelmatig hun  
weg naar machinebouw en infrastructuur. 

Uw partner in productontwikkeling

Eekels biedt hoogwaardige technische 
dienstverlening ten behoeve van industriële 
en infrastructurele projecten. Daarbij kunnen 
we terugvallen op een brede ervaring en een 
groot inlevingsvermogen. Maar uiteindelijk 
gaat het natuurlijk om de techniek die uw 
problemen oplost en die nieuwe mogelijk-
heden binnen uw bereik brengt. Eekels biedt 
state of the art oplossingen op het gebied 
van elektrotechniek, werktuigbouwkunde 
(Mechanical) en technische automatisering. 

Procesindustrie 
We hebben veel ervaring met technische installaties 
voor de winning van olie, gas en andere delfstoffen,  
chemische industrie, de productie van beton, steen, 
glas, papier en karton en de industriële verwerking 
van agrarische producten. Ook sectoren als 
Food en Farma, waar heel andere dimensies van 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid  
een rol spelen, weten Eekels te vinden.

Machinebouw
Machinebouwers weten Eekels te vinden om  
onze unieke kennis van aandrijving en aansturing.  
We hebben specifieke ervaring met onder meer 
hijskranen, heimachines, wikkelmachines, 
meetapparatuur en speciaalmachines. 

Infrastructuur
Nederland heeft een reputatie in de omgang met water 
in al zijn verschijningsvormen. Eekels heeft ruime 
ervaring met infrastructurele projecten op het gebied 
van waterzuivering en drinkwaterbehandeling. Ook zijn 
we goed in de aansturing van bruggen, sluizen, stuwen 
en gemalen. 

In al deze sectoren hebben we bewezen te kunnen 
doordringen tot de kern van waar onze opdrachtgever 
mee bezig is en naartoe wil. We hebben ontdekt dat 
die ervaring misschien nog wel belangrijker is dan 
puur de kennis van de techniek. Vandaar dat we zonder 
voorbehoud zeggen: we gaan geen industriesector  
of uitdaging uit de weg.

Van pragmatische oplossing tot turn-key project
De dienstverlening van Eekels bestaat uit turn-key  projecten, maar 
ook uit onderdelen daarvan: Advies & consultancy, Ontwerp & engineering, 
Projectmanagement, Installatietechniek, Panelenbouw, 24-7 onderhoud 
en services, en Trainingen.

Elektrotechniek
Eekels ontwerpt, engineert, bouwt, installeert en beheert elektrotech-
nische installaties. Daar hebben we de mensen en de middelen voor in 
huis. Ook de benodigde bedieningspanelen en schakelkasten kunnen 
wij voor u op maat maken. Dit, in combinatie met onze ervaring met 
omvangrijke, multidisciplinaire projecten, maakt Eekels de ideale  
partner voor opdrachtgevers in de sectoren industrie en infra.

Mechanical
Eekels biedt meer dan 60 jaar werktuigbouwkundige ervaring in het 
topsegment. Eekels is actief met service- en onderhoudswerkzaamheden 
op projectbasis en met gespecialiseerde apparatenbouw; van nieuwbouw, 
modificatie, montage, revisie, reparatie en onderhoud tot semi-nucleaire 
werkzaamheden voor  o.a. de verwerking van aluminium en andere non-
ferrometalen.

Technische automatisering
Ingewikkelde bedrijfsprocessen vragen om geavanceerde besturing- en 
regelsystemen. Eekels heeft tientallen jaren ervaring met het besturen, 
regelen en monitoren van industriële processen. Wij zijn zeer bedreven in 
het traject van planvorming, management, communicatie en implementatie. 
Uiteraard zijn we geautoriseerd partner van de belangrijkste systeemleveranciers.    

Eekels is voor veel machinebouwers de 
ideale partner. Regelmatig leveren we vanuit 
onze expertise een wezenlijke bijdrage aan 
hun productontwikkeling. Dat heeft in een 
aantal gevallen zelfs geleid tot beslissend 
concurrentievoordeel. Om die rol te kunnen 
vervullen is net iets meer nodig dan creativiteit, 
ervaring en technisch kunnen. Eekels brengt  
ook de ondernemende instelling mee die  
nodig is voor een echt partnership.
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