
We know your process flow

Leveringsprogramma
Farma

Merken
Het beste merk bestaat niet. Gebruiksdoel, omstandigheden, aansluitingen, certificeringen, kosten, 
milieu-aspecten, service- en onderhoudvereisten zijn factoren die invloed hebben op welk merk in 
een bepaalde context het beste merk is. Het gaat niet om het beste merk, maar om de beste keuze. 
SKS helpt u graag die te maken - neem contact met ons op, wij adviseren u graag. Onderstaande 
namen zijn stuk voor stuk internationale topmerken die SKS levert.

We know your process flow

Tri-Clover®

Contact
Nederland - Waalwijk
SKS bv
Keurweg 2
NL-5145 NX Waalwijk
Postbus 680
NL-5140 AR Waalwijk
Telefoonnummer: +31 (0)88 120 23 00
E-mail: sales.nl@sks-online.com

Nederland - Drachten
SKS bv
Dopheide 8c
NL-9202 PB Drachten
Telefoonnummer: +31 (0)88 120 23 90
E-mail: sales.nl@sks-online.com

België - Antwerpen
SKS bvba
Uitbreidingstraat 66 (bus 17)
B-2600 Antwerpen
Telefoonnummer: +32 (0)32 32 63 32
E-mail: sales.be@sks-online.com

Duitsland - Dortmund
SKS GmbH
Flughafenring 11
D-44319 Dortmund
Telefoonnummer: +49(0) 231 47 79 39 00
E-mail: sales.de@sks-online.com



Centrifugaalpompen

LKH UltraPure

Prolac HCP-WFI

SolidC UltraPure

Zelfaanzuigende pomp

OS Twin Screw Tankreiniging

Toftejorg TJ40G
Tankwasmachine

Toftejorg TJ20G
Tankwasmachine

Toftejorg SaniMidget
Roterende sproeibol

Toftejorg SaniJet 20
Farmaceutisch

Toftejorg SaniJet 25
Tankwasmachine

Toftejorg SaniMidget 
SB Ultra Pure

HLSD
Drukdeksel

Mangat deksels

Unique 
Mixproof 
Tankbodem

Roerwerken en mixers

LeviMag UltraPure 
Mixer 

Rotacheck +
Rotatie detectie

Instrumentatie

Unique 
Mixproof

Dubbelzits afsluiters

Unique Mixproof
Grote delen Horizontale tank uitlaat

Aseptische dubbelzits 
afsluiter

Gembra dubbelzits 
afsluiter Inoxpa Innova D

Vlinderkleppen

LKB UltraPure

Membraan afsluiters

Automatisering

ThinkTop D30

ThinkTop V50 IndiTop

Unique DV-ST
UltraPure Hybrid Powder Mixer BaseLine

T-line TS-Series

PipeTite 

Muurdoorvoer

Voorgeïsoleerde 
leidingen

Gemini

AlfaNova

Fusion bonded platen 
warmtewisselaar

Blazed PHE

Platen warmtewisselaar 
geslodeerd

Unique RV-ST
Regelafsluiter

Overige afsluiters

RV-P
Regelafsluiter

CPM-2
Constant drukventiel

Unique sampling

LKC UltraPure
Terugslagklep

FrontLine

Homogenisatoren 

Pakking platen 
warmtewisselaars

Unique SSV 

Unique SSV Aseptic

Unique SSV Long-Stroke

Unique SSV Two-Step

Enkelzits afsluiters

Unique SSV  
Reverse-Acting

Unique SSV
Small single seat valve

Unique SSV 
Handbediend

Originele spare parts

LKH Prime 
UltraPure

Buizen

Installatie materialen

Buizen en Fittingen Koppelingen Flenzen

OS Twin Screw Pump

SRU
Hygiënische lobbenpomp

Verdringerpompen

SX UltraPure

DuraCirc

Draaizuigerpomp

Reserve onderdelen 
voor afsluiters

Reserve onderdelen 
voor pompenThinkTop V70

Unique SSV 
Tank Outlet

Block Tank 
outlet valve Block T-valve

Multi-port Tandem Tank outlet-block T-Block
Two-way valve 
air operated 2-way

Two-way valve air 
operated think Top D30

Two-way valve air 
operated Think Top V50

Farma-line

Buizenwarmtewisselaar

Monstername

VeeValve

WideStreamBertoli Atomo 3.0

Lasfittingen

QualiTru Sampling 

Product Recovery 
(Pigging)

Veiligheden

M&S SV04 
Farma

CM condition 
monitor

Point of use

SKS is al sinds 1994 een begrip in de nichemarkt van vloeistofprocessen in food & farma. We vinden onze oor-
sprong als engineering en installatie specialisten in deze markt. Vanuit een duidelijke behoefte aan directe 
beschikbaarheid van genormeerde en geschikte procescomponenten, reservedelen en installatiematerialen 
is er door de jaren een evenwichtig en compleet leveringspakket opgebouwd voor toepassing in de voedings-
middelen -en farmaceutische industrie.

Sterkste punten zijn de uitgebreide voorraad, de diversiteit aan merken en opties van kwalitatief hoogstaan-
de equipment, de snelheid en flexibiliteit van reageren en de veilige & efficiënte manier van verpakken en 
verzenden. Hiermee leveren we aan nieuw te bouwen installaties, aan onderhoudsprogramma’s en voorzien 
we in snelle levering van reserveonderdelen.

Als marktleider willen we graag voorop blijven lopen en bieden we naast de reguliere verkoopmogelijkheden 
een state-of-the-art online omgeving. In deze omgeving is elke minuut van de dag alle informatie over ons le-
veringsprogramma te vinden. Hierin heeft iedereen op eenvoudige wijze toegang tot een enorme technische 
database en kunnen eenvoudig bestellingen of aanvragen geplaatst worden. 

Onze wereldwijde afnemers zien ons niet alleen als leverancier van componenten, maar ook als gespecia-
liseerde gesprekspartner en adviseur over de samenstelling van specifieke, vaak complexe productielijnen, 
niet in de laatste plaats omdat maatschappij en overheid steeds hogere eisen stellen aan milieuaspecten en 
duurzaamheid. Wij helpen graag om uw processen mee te laten groeien met deze ontwikkelingen.

Gesteund door onze ervaring en geïnspireerd door de veranderende wereld, gaan we de toekomst vol ver-
trouwen tegemoet. Wij, SKS, zijn niet alleen leverancier van componenten, maar ook van kennis, ideeën en 
oplossingen die food en farma in staat stellen efficiënt en verantwoord te produceren. Voor huidige en toe-
komstige generaties.

SKS – We know your process flow

Wie we zijn en wat we doen

Over SKS

Bezoek onze website 
voor meer productinfo 
en video’s


