
uW PArTNer VOOr:
MeCHANISCHe DICHTINgeN (verkoop, fabricage, revisie, service)

PrODuCTIe van siliciumcarbide, koolstof, tungsten en veren
PAKKINgKOOrD eN O-rINgeN

FABrICAge VAN ONDerDeLeN 
IN SILICIuMCArBIDe
Reactiegebonden en gesinterd.(Q2 en Q1)
Specifi ek voor sealfaces, bussen, sproei-nozzles, enz…

FABrICAge VAN VereN
Bladveren, konische en cilindrische veren.
In staal, rvs, hastelloy C, enz…
Specifi ek voor mechanische dichtingen.

PAKKINgKOOrD
PTFE, Ramie, GFO, Aramide, Grafi et, voor voeding

FABrICAge VAN ONDerDeLeN 
IN KOOLSTOF
• Harsgeïnpregneerde (B-kool)
• Antimoongeïnpregneerde (A-kool)
• Elektrolytisch grafi et.
Specifi ek voor seal faces, lagerbussen, 3-delige ringen, enz …

ANDere PrODuCTeN

O-rINgeN   
Nitril, viton, epdm, e.a. 
Specifi ek voor mechanische dichtingen.
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VOOr Meer INFO CONTACTeer:



Auger N.V. werd in 2002 opgericht door een team van  
specialisten uit de pomp en mechanische dichtings- 
wereld. In hetzelfde jaar startte de fabricage van mecha-
nische dichtingen. 

Behoudens vele standaard dichtingen fabriceert en  
levert Auger ook customer made dichtingen in diverse 
werkstoffen zoals siliciumcarbide – koolstof – rvs & 
tungstencarbide. 

In 2003 startte Auger te Geel met een performante  
revisiedienst en dit voor alle fabricaten van mechanische 
dichtingen.

In 2012 werd een tweede revisiecentra & verkoop- 
punt opgericht te Antwerpen. Onze missie voor 
de toekomst is tezamen met onze sealpartners 
het verder uitbouwen van het productiegamma en onze 
dienstverlening in Europa.

Inmiddels groeide Auger uit tot een belangrijk 
toeleverancier van mechanische dichtingen voor:

• Professionele pompherstellers

• Pompfabrikanten

• Revisiebedrijven

• KMO & Industrie

En dit op basis van :

• Kwaliteit

• Beschikbaarheid

• Service

• Prijs

Een volledig gamma van: 

• Single springs

• Process seals

• Submersible pump seals

• O.E.M. seals – Food seals

• Cartridge seals

Indien U ons de revisie van Uw mechanische dichtingen 
toevertrouwt doorloopt deze volgende handelingen:

• Intake: ontvangst van Uw mechanische dichting en 
inschrijven in volgnummerregister

•  Visuele controle: vergroting

• Ultrasoon reinigen

•  Zandstralen indien nodig

•  Voorbewerking bij diepe inloopsporen

•  Voor- en naleppen: 25 – 6  en 2 μ van de glijvlak-
ken op productie machines alle materialen: silicium- 
carbide, tungstencarbide, rvs, koolstof. Eventuele 
correcties in samenspraak met de klant.

•  Reiniging glijvlakken na het leppen

• Controle door middel van monochromatisch licht en  
planglas

•  Montage van de seal en vervanging o-ringen

•  Eindcontrole: druk test bij cartridge seals

•  Verzending: archivering werkfiche

Op maat geschreven opleidingen in samenspraak met  
Uw technische diensten.

• Algemene info

• Soorten dichtingen

• Welke materialen gebruiken

• Inbouwen van dichtingen

• Belangrijke weetjes

MeCHANISCHe DICHTINgeN

reVISIeS eN SerVICeSOVer ONS

WOrKSHOPS

eNKeLe VOOrBeeLDeN


