
Service

Wij nemen u graag de logistieke zorg uit handen. 

Wat bieden wij u:

• materiaal verzamelen en opslaan  

• materiaal merken en certifi ceren 

• mogelijkheden tot containerbelading

• materiaal bundelen op gewenst tonnage

•  materiaal voorzien van klantspecifi eke sectie- en 

artikelnummers

• materiaal zeewaardig verpakken 

• interne inspectie van materiaal uitvoeren  

•  externe inspectie via de door u voorgeschreven 

keuringsinstantie verzorgen

Voor nieuwbouw, reparatie of renovatie van schepen en jachten bieden wij u een 
totaal assortiment. Voor de constructie en het casco van uw schip hebben wij buizen, 
profi elen en platen. Voor het installatiewerk en de  brandbeveiligingssystemen bieden 
wij u buizen, hulpstukken en meet- en regelapparatuur. En voor de aandrijving kunt 
u bij ons terecht voor assen. Kortom, u vindt alles op één adres om uw schip van 
voorsteven tot schroef en van kiel tot brug te construeren, te beplaten en te installeren.

Als totaalleverancier voor de scheeps- en jachtbouw richten wij ons niet alleen op 
het leveren van producten. Wij bieden u ook maatoplossingen op het gebied van 
bewerkingen en certifi ceringen. En wij nemen u graag werk uit handen op logistiek 
gebied.

Van voorsteven tot schroef
van kiel tot brug

Heeft u een specifi eke oplossing nodig?

Wij gaan graag met u de dialoog aan 
om u een maatoplossing te bieden. 

Aluminium scheepsbouwplaten

Vooral jachtwerven gebruiken tegenwoordig steeds vaker 

aluminium voor het casco en de opbouw van hun schepen. Een 

aantal belangrijke redenen hiervoor is dat aluminium zeer goed 

corrosiebestendig en lasbaar is. Bovendien levert aluminium een 

gewichtsbesparing op waardoor een aanzienlijke vermindering 

van het brandstofverbruik gerealiseerd kan worden. 

Wij passen ons assortiment voortdurend aan op dergelijke 

ontwikkelingen en hebben daarom de platen 5083 (AlMg 4,5 Mn) 

in H111 en H321 voor u op voorraad. Deze platen voorzien wij 

van 3.1C LRS keur.

Stalen scheepsbouwplaten

Als leverancier van stalen scheepsbouwplaten voor romp en 

casco mag u veel van ons verwachten. Naast een uitgebreid 

assortiment warmgewalste platen zorgen wij ervoor dat het 

materiaal op tijd geleverd wordt. En we voorzien de platen 

van de juiste stempels en certifi caten. Vaak voldoen standaard 

materiaal of standaard afmetingen, maar soms ook niet. U kunt 

dan natuurlijk ook bij ons terecht voor maatwerk in plaat en we 

bewerken het materiaal ook graag voor u.

Met onze uitgebreide ervaring, kennis en mogelijkheden zijn we 

de ideale partner om mee “in zee te gaan”.

Marktontwikkelingen

Wij volgen product- en markt ontwikkelingen op de voet

Wij houden de binnen- en buitenlandse product- en markt-

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en passen ons assorti-

ment continu daarop aan. Wij hebben daarom een aantal 

producten in ons assortiment opgenomen, dat tegemoet komt 

aan de groeiende vraag naar montagegemak en kostenbesparing. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn de lasloosverbindingssystemen; 

het Mapress persfi ttingssyteem en het Victaulic groefkoppelings-

systeem. Beide systemen bieden u een alternatief voor lassen, 

fi tten, solderen of fl enzen. Mapress vindt vaak zijn toepassing in 

de kleine en middelgrote buisdiameters en Victaulic daarentegen 

in de middelgrote en grote diameters.

Mapress persfi ttingssysteem

Mapress is hèt systeem voor gas en water-, centrale verwarming- 

en koelinstallatie op uw schip. Heel effi ciënt tijdens de reis. U 

hoeft nog slechts van één systeem materiaalvoorraad aan te 

houden voor werkzaamheden tijdens de reis. En een wereldwijd 

Mapress dealernetwerk staat klaar voor servicewerkzaamheden 

aan de persmachines.

Snel, gemakkelijk en betrouwbaar
Het systeem bestaat uit een breed assortiment buizen en 

bijbehorende fi ttings in RVS 316, koper en verzinkt staal (zonder 

Gastec-keur) en af-fabriek in CUNIFE CuNiFe1,6Mn. 

Met Mapress bespaart u tot 50% op uw installatietijd. Dus 

waarom nog langer lassen, fi tten of solderen als u simpelweg 

kunt persen? Dat scheelt u tijd en kosten en het levert u 

montagegemak op.

Voordelen voor de jacht- en scheepsbouw
•  toepassing van lichter materiaal door dunnere wanddikte

•  montage met behulp van kleine perstang, handig in kleine 

ruimten

•  met accu uitgeruste persmachine uitstekend geschikt voor 

ruimten waar niet gelast mag worden.

• explosievrije handperspomp voor vonkvrij werken

• RVS variant is bestand tegen zeewater

• buis voorzien van lasprimer op voorraad

Victaulic groefkoppelingssysteem

Het gegroefde leidingsysteem van Victaulic is een zeer veelzijdig, 

economisch en betrouwbaar leidingsysteem. Met dit systeem 

kunt u tot 50% besparen op de montagetijd in vergelijking met 

traditioneel lassen, fl enzen of fi tten.

De voordelen van dit systeem zijn:

•  eenvoudig te installeren, grote besparingen op arbeid en 

tijd ten opzichte van gelaste, gefl ensde of geschroefde 

verbindingen

•   gemakkelijk demontabele installaties bij onderhouds-, 

herstel- en uitbreidingswerkzaamheden

•   te gebruiken met verschillende buismaterialen, zoals 

carbonstaal, gietijzer, rvs, aluminium, koper,  en kunststoffen

•  demping van geluid en trillingen

Bewerkingen

Onderstaande bewerkingen voeren wij uit in onze eigen 
bewerkingsstraat:
• stralen en conserveren (Sigmaweld MC en Sikro coatings)

•  snijden (laser en autogeen)

•  zagen

•  knippen

•  zetten

•  boren

•  ponsen

•  uithoeken

•  afschuinen en lasermarkeren

•  togen en knikken

•  draadsnijden van buizen

•  groeven van buizen

Overige bewerkingen zoals Weld-a-Rite en Nippe Ceramo 

verzorgen wij ook voor u.

Wij tonen u graag aan dat het Victaulic systeem u tijd en geld 

bespaart. Wanneer u een tekening van uw lasinstallatie aanlevert, 

zetten wij deze om in een groef-verbindingsinstallatie. Wij geven 

u een tijdsvergelijking, o.b.v. internationale vergelijkingstabellen, 

waarin u kunt zien hoeveel tijd en kosten u bespaart.
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i n s t a l l a t i e

metal & more

Lashulpstukken in ASTM en DIN

-  Lasnokken

-  Lasbochten ASTM t/m 16”

-  Zadelstukken

-   Concentrische en excentrische 

lasverloopstukken

-  Lasbodems

-  Las T-stukken

Meet- en regelapparatuur

-  Flowmeters

-  Flowindicatoren

-  Bopp & Reuther olieverbruikmeters

-  Vlinderkleppen

-  Kogelkleppen

Brandbeveiligingssystemen

-  Buizen en hulpstukken

-  Victaulic koppelingen en fittings  

in RVS en koolstofstaal

-  Sprinklers

-  Sprinklervalves

-  Bevestigingsmaterialen

Speciaalstaal

-  Voorgedraaid smeedstaal

-  Keurassen

-  Beter verspaanbaar staal, uitvoering XM

-   Ongelegeerd-  en gelegeerd 

constructiestaal

Voor scheepsassen:

-  Vrijvorm smeedwerk

-  Lange assen

-  RVS Duplex 1.4462

Binnenkozijnen

-  Jansen raam- en deurprofielen

Afsluiters

-  Compressoren en luchtvaten

-  Schuifafsluiters

-  Vlinderkleppen

-  Terugslagkleppen

-  Regelkleppen

-  Regelaars

-  Compensatoren

- Helden koppeling

-  Reparatie klemmen

Scheeps- en jachtbouw
telefoon: + 31 (0) 180 640 692

fax: + 31 (0) 180 640 874

e-mail: scheeps-jachtbouw@odsbv.nl 

www.odsbv.nl

Naadloze stalen buizen

- Draadbuizen DIN 2440

- Isolight II buis (kl.A) 

-  Ketelbuizen

-  Buizen voor lage temperatuur (TT-staal)

-  Hydrauliek buizen

-  Machinestaalbuizen

-  ASTM A106 buizen

Gelaste stalen buizen

- Draadbuizen DIN 2440

- Isolight II buis (kl.A)

-  ERW buizen BS 3059 gegloeid

-   Vlambuizen met gladde en gegroefde 

einden

-  Profielbuizen, koud- en warmgewalst

Stalen platen

-  Scheepsbouwkwaliteit Grade-A

-  S235 JR G2

-  S355 J2 G3

-  Dunne platen

Stafstaal en balkstaal

- Stafstaal S235 JR G2 

-  Balkstaal S235 JR G2 in UNP, INP, IPE,  

HE-A en HE-B

Stalen profielen

-  Platbulb- en halfrondprofiel

-   Rond-, vierkant-, zeskant-, T- en 

hoekprofiel

Aluminium

-  Platen  

-  Massief rond, vierkant, plat en zeskantstaf

-  Hoek- en T-profiel

-  Ronde-, vierkante en    

 rechthoekige buis

-  Hollandprofielen

-   Scheepsbouwplaten 5083 (Almg 4,5 Mn) 

H111/H321

-  Tranenplaat, 2 en 5 traans

-  Bochten

-  Flenzen en fittings

-  Lasboordringen

-  Reduceerstukken

-  Speciaalprofielen

Roosters en traptreden

-   Traptreden in verzinkt staal, RVS, 

aluminium en kunststof

-  Industrieroosters in verzinkt staal

Kunststof leidingen

Koper en koperlegeringen

-  Industriële koperen buis

-  Koelleidingen

-  Buizen

-  Fittings en flenzen

-  Mapress persfittingssysteem

Roestvaststaal

-   Gelaste buizen gegloeid en ongegloeid in 

diverse kwaliteiten

-  RVS flenzen

-  Koud- en warmgewalste platen

-  Tranenplaten

-  Profielen

-  Stafmateriaal

-  Beter verspaanbaar materiaal, Ugima

-  Buizen naadloos en gelast

-  Profielbuizen

-  Fittings en flenzen

-  Victaulic groefkoppelingssysteem  

-  Flamco ophangmaterialen 

-  Afvoerbuizen, afvoergoten en putten

-  Mapress persfittingssysteem

Fittings

-  Mapress persfittings en persmachines

-  Malleabele fittings 

-  VSH knelfittings  

-  Insteekfittings

-  Draadfittings in staal en RVS

Flenzen - DIN

-  Schotflenzen

-  Voorlasflenzen

-  Flenzencombinaties

-  Draadflenzen, zwart en verzinkt

-  Vlakke lasflenzen

-  Blindflenzen

-  Overschuifflenzen

-  Flenzen in JIS uitvoering

-  Mapress 

Flenzen - ANSI

- Slip-on flenzen

- Blind flenzen

- Welding Neck flenzen

Assortiment voor de scheeps- en jachtbouw

Scheeps- en jachtbouw

ODS Hoofdkantoor
Telefoon: 0180 640 911
Fax: 0180 640 275
E-mail: info@odsbv.nl
Donk 6 • 2991 LE Barendrecht
Postbus 69 • 2990 AB Barendrecht

www.odsbv.nl
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